
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 

(3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

(5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน 

(7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 

(8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(9) การนิเทศการศึกษา 

(10) การแนะแนว 

(11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 

(12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 

(13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

(14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานระกอบ

การและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

(15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน

ด้านวิชาการของสถานศึกษา 

(16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศึกษา 

(17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

(1) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ัง

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แล้วแต่กรณี 

(2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

(3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

(5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ 

(7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

ผลผลิตจากงบประมาณ 

(8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

(9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

เก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

(10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

(11) การวางแผนพัสดุ 

(12) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ

เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

แล้วแต่กรณี 

(13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ

จัดท าและจัดหาพัสดุ 

(14) การจัดหาพัสดุ 

(15) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

(16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

(17) การเบิกเงินจากคลัง 

(18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

(19) การน าเงินส่งคลัง 

(20) การจัดท าบัญชีการเงิน 

(21) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

(22) การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 

และรายงาน 

 

(1) การวางแผนอัตราก าลัง  

(2) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

(3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

(4) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(5) การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

(6) การลาทุกประเภท 

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

(8) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก 

ราชการไว้ก่อน  

(10) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและ 

การลงโทษ 

(11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  

(12) การออกจากราชการ 

(13) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  

(14) การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็น

เก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

(15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

(17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

(18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  

(20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา การด าเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

 

(1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

(2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

(3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

(4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  

(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

(8) การด าเนินงานธุรการ 

(9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

(10) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

(11) การรับนักเรียน  

(12) การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ 

รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก

ระบบและตามอัธยาศัย  

(14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

(15) การทัศนศึกษา  

(16) งานกิจการนักเรียน 

(17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  

(18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและ

สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  

(19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและ           

ส่วนท้องถิ่น 

(20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

(21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

(22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นายประกิจ  สนโต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

นายประกิจ  สนโต 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 

งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 
งานทะเบียนประวตัิข้าราชการครูและบคุลากร 

นายประกิจ  สนโต 
นางสาวพีรญา  บางโม ้

งานประเมินผลการปฏิบตัิงานข้าราชการครูและ
บุคลากร 

นายประกิจ  สนโต 
นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
นางสาววรรธณา คงรอด 

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

นางสาววรรธณา  คงรอด 
งานสวัสดิการคร ู

การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 
งานขอรับใบอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นายประกิจ  สนโต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
งานจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง 

 

นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ 
นางเกศินี  เมตตา 

งานการบริหารการเงินและบญัช ี

นางสาววรรธณา  คงรอด 
นางสาวกุลวดี  จินดากุล 

การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 

นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ 
งานสาธารณูปโภค 

นางเกศินี  เมตตา 
นางสาวพีรญา  บางโม ้

นางสาวพิมพว์รีย์  ด าทองด ี
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

นายประกิจ  สนโต 
งานประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน (ITA) 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

นางวิราธร  แทนเทือก 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ ์
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 

งานแนะแนวและกองทุนการศึกษา 

นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค 
นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ ์

งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

นายประกิจ  สนโต 
นายตระการ  ขวญัเนตร 

งานโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
งานทะเบียนนักเรียน/การรับนักเรียน 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นางวิราธร  แทนเทือก 
งานนิเทศภายใน 

 

นางวิราธร  แทนเทือก 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว 
นายศังกร  มาทองแดง 
งานกิจการนักเรียน 

นางเกศินี  เมตตา 
นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ 

งานวิชาการปฐมวัย 

นางวิราธร  แทนเทือก 
นางสาวนพมณี  มทีอง 
งานประกันคณุภาพภายใน 

นางวิราธร  แทนเทือก 
งานนิเทศภายใน 

 

นายประกิจ  สนโต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
ครูประจ าชั้น 

งานทะเบียนวัดและประเมินผล 

นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ ์
งานการศึกษาพิเศษ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอัจฉรา  บางโม ้
งานห้องสมดุ 

นางสาววรรธณา  คงรอด 
นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ ์
งานสหกรณ์เพื่อการศึกษา 

นางศิริภา  ปราระกานนท ์
นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 

นางสาวพิมพว์รีย์  ด าทองด ี
งานประชาสัมพันธ์ 

นางรวินท์นิภา ก าแพงแก้ว 
นายศังกร  มาทองแดง 

งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค 
นายศังกร  มาทองแดง 

งานสัมพันธ์ชุมขน 
 

นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 
งานโสตทัศนูปกรณ ์

นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
นางศิริภา  ปราระกานนท ์
งานโภชนาการและอาหาร 

นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ 
นางเกศินี  เมตตา 
งานยานพาหนะ 

นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ ์
นางสาวนพมณี  มทีอง 

งานธนาคารโรงเรียน/ออมทรัพย์ 

นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 
งานสารบรรณ 

นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
งานจัดระบบการควบคุมภายใน 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
งานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

นางศรัญญา  บางเหลือง 
นางศิริภา  ปราระกานนท ์

งานอนามัยโรงเรียน 

นายศังกร มาทองแดง 
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

นายตระการ  ขวญัเนตร 
นางสาวพิมพว์รีย์  ด าทองด ี

งานธนาคารขยะ 

นางศิริภา  ปราระกานนท ์
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นายประกิจ  สนโต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

นายธีรภัทร์  บุญพิมพ ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 


