
การบริหารงาน  ๔  ฝ่าย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ ์
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓
เขต  ๓ 

วัดปรือใหญ่/วดัตำเบ๊ำะ กลุ่มโรงเรียนปรือใหญ ่

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นำยปริญญำ  ภูมิสูง หัวหน้ำ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นำงพิมภำรัตน์ เช่ือมกลำง หัวหน้ำ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคล 
นำงวิเรืองรอง  รัตนพันธ์ หัวหน้ำ 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นำยสุชำติ  อนุสรณ์ หัวหน้ำ 

 
 
 
 

 

นายภานุวัฒน์  บุตะม ี
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

รพ.สต. ปรือใหญ ่ อบต. ปรอืใหญ ่

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

 

การบริหารงาน  ๔  ฝ่าย 



 
 
 

 

 

๑. นำยปริญญำ  ภูมิสูง  หัวหน้ำ ๑. นำงพิมภำรัตน์    เช่ือมกลำง    หัวหน้ำ ๑. นำงวิเรืองรอง      รัตนพันธ์  หัวหน้ำ ๑. นำยสุชำติ           อนุสรณ์  หัวหน้ำ 
๒. นำงปรำณี  ธรรมนิยม 
๓. นำงกัญญำณัฐ  ค ำทับ 
๔. นำงสำวชุติกำญจน์   รังษี 
๕. นำงสำวฐำปัจภรณ์   โสดำธำตุ 
๖. นำงสำวพิมพ์บุญ  วำรินทร์ 
๗. นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 

๒. นำงบุษริยำ  พุทธวงค์ 
๓. นำงยุวดี  หลำวทอง 
๔. นำงชนกพร  แพงศรี 
๕. นำงสำวพิมพ์บุญ  วำรินทร์ 
๖. นำงสำวศิริณัฐ  บุตะเคียน 
๗. นำงมยุรินทร์  ปรือปรัง 
๘. นำงสำวพัชรี  ทองสูรย์ 
๙. นำงสำวณิชำภัทร  ตลุนจันทร์ 
๑๐. นำงสำวรวิวรรณ  กลำงดวง 

๒. นำงสุภำดำ  พงษ์วัน 
๓. นำงสำวมยุรินทร์   ปรือปรัง 

๒. นำงสำวเนตรนภำ   แพงอก 
๓. นำยสำมำรถ  เช่ือมกลำง 
๔. นำงอนงค์นำถ  ผ่องฉำย 
๕. นำยจ ำนงค์  ศรีกะชำ 
๖. นำยสุริศักดิ์  ศรีจักร 
๗. นำงภำวนำ  พันธ์นำ 
๘. นำยพงศ์สันติ์  ทรงสีสด 
๙. นำยสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน 
๑๐. นำยวสันต์  รังไสย์ 
๑๑. นำงสุภำดำ  พงษ์วัน 
๑๒. นำงสำวมยุรินทร์  ปรือปรัง 
๑๓. นำงสำวณิชำภัทร  ตลุนจันทร์ 
๑๔. นำงสำวรวิวรรณ  กลำงดวง 
๑๕. นำงสำวศิริณัฐ  บุตะเคียน  

    
 

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคล 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
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๑.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๒.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๓.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๔.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๕.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๖.  การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 
๗.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๙.  การนิเทศการศึกษา 
๑๐.  การแนะแนว 
๑๑.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
๑๒.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
๑๓.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
๑๔.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
๑๕.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 
๑๖.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
๑๗.  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๑.  การจัดท าแผนงบประมาณ 
๒.  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรร 
๓.  การอนุมัติการได้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
๔.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๕.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๖.  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
๗.  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
๘.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๙.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา 
๑๐.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๑.  การวางแผนพัสดุ 
๑๒.  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง 
๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท า
และจัดหาพัสดุ 
๑๔.  การจัดหาพัสดุ 
๑๕.  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
๑๖.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
๑๗.  การเบิกเงินจากคลัง 
๑๘.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
๑๙.  การน าเงินส่งคลัง 
๒๐.  การจัดท าบัญชีการเงิน 
๒๑.  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
๒๒.  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และ
รายงาน 

๑.  การวางแผนอัตราก าลัง   
๒.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๓.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๔.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
๕.  การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๖.  การลาทุกประเภท 
๗.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๘.  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๙.  การสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๑๐.  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
๑๑.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๑๒.  การออกจากราชการ 
๑๓.  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
๑๔.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๕.  การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา 
16.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
๑๗.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
๑๘.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๙.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
๒๐.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑.  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๒.  การประสนงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๓.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
๔.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
๕.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
๖.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๗.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘.  การด าเนินงานธุรการ 
๙.  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
๑๐.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑๑.  การรับนักเรียน 
๑๒.  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ 
รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
๑๓.  การบประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
๑๔.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๕.  การทัศนศึกษา 
๑๖.  งานกิจการนักเรียน 
๑๗.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
๑๘.  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่น 
๑๙.  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
๒๐.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
๒๑.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคล 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


