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โครงสร้างการบริหาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

คณะครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

ชมรมศิษย์เก่ำเนินพิทยำคม 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

สภำนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑. งำนพัฒนำหรือด ำเนนิงำนเกี่ยวกับกำรให้
ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลกัสูตรทอ้งถิ่น 
๒. งำนงำนวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร 
๓. งำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศกึษำ
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้จัดตำรำงสอน 
๔. งำนกำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
๕. งำนวัดผล ประเมินผล และกำรด ำเนินกำร
เทียบโอนผลกำรเรียน 
๖. งำนกำรวจิัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ
ในสถำนศกึษำ 
๗. งำนกำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
๘. งำนกำรนเิทศกำรศกึษำ 
๙. งำนกำรแนะแนว 
๑๐. งำนกำรพัฒนำระบบประกันคณุภำพ
ภำยในและมำตรฐำนกำรศกึษำ 
๑๑. งำนกำรส่งเสริมชมุชนให้มีควำมเข็มแขง็
ทำงวิชำกำร ประสำนควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำองค์กรอืน่  
ส่งเสริมและสนับสนนุงำนวชิำกำรแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงำน สถำน
ประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศกึษำ 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 
๑.งำนกำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้ง
งบประมำณเพือ่เสนอต่อเลขำธกิำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
๒. งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงนิ ตำมที่
ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขั้นพืน้ฐำนโดยตรง 
๓. งำนกำรอนุมัตกิำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร 
๔. งำนกำรขอโอนและขอเปลี่ยนแปลง
งบประมำณ 
๕. งำนกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
๖. งำนกำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้
งบประมำณ 
๗. งำนกำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้
งบประมำณ 
๘. งำนกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อ
กำรศกึษำ 
๙. งำนกำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ไดร้ับ
มอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพือ่กำรศกึษำ 
๑๐. งำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่
กำรศกึษำ 
๑๑. งำนกำรวำงแผนพัสด ุ
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 
๒. งำนกำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๓. งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
๔. งำนกำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึน้ กำรย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
๕. งำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือ่นขั้น
เงินเดอืน 
๖. งำนกำรลำทุกประเภท 
๗. งำนกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน 
๘. งำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและลงโทษ 
๙. งำนกำรสั่งพกัรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำก
รำชกำรไว้กอ่น 
๑๐. งำนกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัและ
กำรลงโทษ 
๑๑. กำรกำรอุธรณ์และกำรรอ้งทกุข์ 
๑๒. งำนกำรออกจำกรำชกำร 
๑๓. งำนกำรจัดระบบและจัดท ำทะเบียนประวัติ 
๑๔. งำนกำรจัดท ำบัญชรีำยชื่อและให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ ์
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑. งำนกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศ 
๒. งำนกำรประสำนงำนและพฒันำเครอืข่ำย
กำรศกึษำ 
๓. งำนกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
๔. งำนวิจัยเพือ่พัฒนำนโยบำยและแผน 
๕. งำนกำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
๖. งำนกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
๗. งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
๘. งำนกำรด ำเนินงำนธรุกำร 
๙. งำนกำรดูแลอำคำรสถำนทีแ่ละสภำพแวดล้อม 
๑๐. งำนกำรจัดท ำส ำมะโนผูเ้รียน 
๑๑. งำนกำรรับนกัเรียน 
๑๒. งำนกำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำร
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลกิสถำนศึกษำ 
๑๓. งำนกำรระดมทรัพยำกรเพือ่กำรศ ึ
๑๕.งำนประชำสมัพันธ์งำนกำรศกึษำ 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑. งำนกจิกำรนกัเรียน 
๒. งำนทัศนศึกษำของนักเรียน 
๓. งำนแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อ 
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะและพฤตกิรรมในกำร
ลงโทษนกัเรียน 
๔. งำนระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
๕. งำนป้องกันตอ่ต้ำนยำเสพติดในสถำนศกึษำ 
๖. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
๗. งำนเพือ่นใจวัยรุ่นและงำน To be number 
one 
๘. งำนโปงลำงสร้ำงสรรค ์
๙. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
๑๐. งำนชุมชนสัมพนัธ ์
๑๑. งำนสหกรณ์โรงเรียน 
๑๒. งำนโรงเรียนธนำคำร 
๑๓. งำนปฐมนิเทศนกัเรียน 
๑๔. งำนปัจฉิมนิเทศนกัเรียน 
 
 



๒ 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑๒. งานการจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา 
๑๓. งานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้
ในสถานศึกษา 
๑๔. งานการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 
๑๕. งานการจัดท าทะเบียนนักเรียน 
๑๖. งานโรงเรียนในฝนั 
๑๗. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๑๘.งานจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา 
๑๙. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒๐. งานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 
๑๒. งำนกำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือ
คุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรอืสิ่งก่อสร้ำงที่
ใช้งบประมำณเพือ่เสนอตอ่เลขำธกิำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
๑๓. งำนกำรพัฒนำระบบขอ้มูลและสำรสนเทศ
เพื่อกำรจดัท ำและจัดหำพัสด ุ
๑๔. งำนกำรจัดหำพัสด ุ
๑๕. งานการควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และ
จ าหน่ายพัสด ุ
๑๖. งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ิน 
๑๗.งานการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 
๑๘. งานการจัดท าบัญชีการเงิน 
๑๙. งานการจัดท ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน 
๒๐. งานการจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บญัชี 
ทะเบียน และรายงาน 
๒๑. งานตรวจสอบภายในระดับสถานศกึษา 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๕. งำนกำรส่งเสริมกำรประเมินวทิยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
๑๖. งำนกำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชเูกียรติ 
๑๗. งำนกำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณวิชำฃีพ 
๑๘. กำรส่งเสรมิวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
๑๙. กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
๒๐. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำร
บริหำร 
งำนบุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 
๒๑. งำนกำรเสริมสร้ำงขวญัและก ำลังใจ 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑๕. งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและ
ส่วนทอ้งถิน่ 
๑๖. งำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
๑๗. งำนกำรจัดระบบควบคุมภำยในหนว่ยงำน 
๑๘. งำนลูกจ้ำงประจ ำและนกักำรภำรโรง 
๑๙. งำนเวรประจ ำวัน เวรวนัหยุดและเวร
กลำงคืน 
๒๐. งำนอนำมัยโรงเรียน 
๒๑.งำนโภชนำกำรโรงเรียน 
๒๒. งำนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำขั้นพืน้ฐำน
โรงเรียนเนินพทิยำคม 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

 

 


