
 
 
 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการ 
   เกีย่วกับการให้ความเห็นการ 
   พัฒนาสาระหลกัสูตรท้องถิ่น  
2. การวางแผนงานดา้นวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอน 
   ในสถานศึกษา  
4. การพัฒนาหลกัสูตรของ 
   สถานศึกษา  
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และ 
   ด าเนินการเทียบโอน 
   ผลการเรียน  
7. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษาในสถานศึกษา  
8. การพัฒนาและส่งเสริม 
   ให้มแีหล่งเรียนรู้  
9. การนิเทศการศึกษา  
10. การแนะแนว  
11. การพัฒนาระบบประกัน 
   คุณภาพภายในและมาตรฐาน 
   การศึกษา  
12. การส่งเสริมชุมชนให้มี 
   ความเข้มแข็งทางวิชาการ  
13. การประสานความร่วมมือ 
   ในการพัฒนาวิชาการกับ 
   สถานศึกษาและองค์กรอื่น  
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน 
   วิชาการแกบุ่คคล ครอบครัว  
   องค์กร หน่วยงานสถาน 
   ประกอบการ และสถาบันอื่น 
   ที่จัดการศึกษา  
15. การจัดทาระเบียบและแนว 
   ปฏิบัติเกีย่วกบังานด้านวิชาการ 
   ของสถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ  
   แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
17. การพัฒนาและใช้ส่ือ 
   เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

งานวิชาการ งานแผนงานและงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและ 
   ค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ 
   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี  
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
   ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐานโดยตรง  
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ที่ได้รับจัดสรร  
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง 
   งบประมาณ  
5. การรายงานผลการเบิกจ่าย 
   งบประมาณ  
6. การตรวจสอบติดตามและรายงาน 
   การใช้งบประมาณ  
7. การตรวจสอบติดตามและรายงาน 
   การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุน 
   เพื่อการศึกษา  
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ 
   มอบหมายเกี่ยวกับกองทุน 
   เพื่อการศึกษา  
10. การบริหารจัดการทรัพยากร 
   เพื่อการศึกษา  
11. การวางแผนพัสดุ  
12. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ 
  คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ 
  สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อ 
  เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  หรือเลขาธิการคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี  
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและ 
 สารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหา พัสดุ  
14. การจัดหาพัสดุ  
15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ 
   จ าหน่ายพัสด ุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน  
17. การเบิกเงินจากคลัง  
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
    การจ่ายเงิน  
19. การนาเงินส่งคลัง  
20. การจัดท าบัญชีการเงิน  
21. การจัดท ารายงานทางการเงิน 
   และงบการเงิน  
22 การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์ 
   บัญชีทะเบียน และรายงาน 
 

1. การวางแผนอัตรากาลัง  
2. การจัดสรรอัตรากาลัง 
   ขา้ราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง  
4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  
   การยา้ยขา้ราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนินการเกีย่วกับการ 
   เล่ือนขั้นเงินเดือน  
6. การลาทุกประเภท  
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8. การด าเนินการทางวินัยและ 
   การลงโทษ  
9. การสั่งพักราชการและการสั่ง 
   ใหอ้อกจากราชการไวก้่อน  
10.การรายงานการด าเนินการ 
   ทางวินัยและการลงโทษ  
11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ 
12.การออกจากราชการ  
13.การจัดระบบและการจัดท า 
   ทะเบยีนประวัต ิ 
14. การจัดท า บัญชีรายชือ่และให ้
   ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ 
   ขอพระราชทาน 
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมการประเมิน 
   วิทยฐานะข้าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา  
16. การส่งเสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
   และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
   และจริยธรรมส าหรับ 
   ขา้ราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา  
19. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ 
   ใบอนญุาต  
20. การพัฒนาข้าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา 
    การด าเนินการที่เกี่ยวกับ 
   การบริหารงานบุคคลให้เป็นไป 
   ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 
 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่าย 
   ข้อมูลสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนา 
   เครือข่ายการศึกษา  
3. การวางแผนการบริหารงาน 
   การศึกษา  
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย 
   และแผน  
5. การจัดระบบการบริหาร 
   และพัฒนาองค์กร  
6. การพัฒนามาตรฐานการ 
   ปฏิบัติงาน  
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
8. การด าเนินงานธุรการ  
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและ 
   สภาพแวดล้อม  
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
11. การรับนักเรียน  
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
   เรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก 
   สถานศึกษา  
13. การประสานการจัดการศึกษา 
   ในระบบ นอกระบบและ 
   ตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากร 
   เพื่อการศึกษา  
15. การทัศนศึกษา  
16. งานกิจการนักเรียน  
17. การประชาสัมพันธ์ 
   งานการศึกษา  
18. การส่งเสริม สนับสนุนและ 
   ประสานการจัดการศึกษาของ 
   บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
19. งานประสานราชการกับส่วน 
   ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท)  
   การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
20. การจัดระบบการควบคุม 
   ภายในหน่วยงาน  
21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ 
   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   ในการลงโทษนักเรียน 

ชมรมผู้ปกครองและครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นักเรียน 

ผศ.ดร.ประดิษฐ์    ศิลาบุตร 
 

นายชัยณรค์  กันหา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายศักดา  มุขขันธ์ 

นางสาวธัญญ์  จ ารุญศรี นางสาวพัชรี  แซ่ตัง นางชนัฐดา  ผาค า นายพสิษฐ์  สุวรรณพงศ์ 

ผังการบริหารงานโรงเรียนไกรภักดีวทิยาคม 


