
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นายชัชวาล   บตุรอามาตย ์
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางมรกต  บูรณศาสตร์ 
หัวหน้างานงบประมาณ 

นายบุญชู   แก้วอินทร์ 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

นายวุฒิชัย   ทองจา 
หัวหน้างานบุคคล 

นายสิริกานต์   มีไทย 
หัวหน้างานบวิชาการ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการ 
สายชั้น 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระ 

สภา 
นักเรียน 



คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

1. นายสุเทพ อวยพรชัยสกุล  ประธานกรรมการ 
2. นายประจิน น ้าฉ ้า   กรรมการที เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นางมรกต บูรณศาสตร์   กรรมการที เป็นผู้แทนครู 
4. นายวิวัฒน์ วัฒนกูลโกศล  กรรมการที เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายไวพจน์ แขมนก   กรรมการที เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
6. นายอัครพล แขมนก   กรรมการที เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
7. พระครูปริยัติพัชรโกวิท   กรรมการที เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ 
8. นายเชิง รักหาญ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ 
9. นายชัชวาล บุตรอามาตย์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มงานบริหาร 
งานงบประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร 
งานบุคลากร 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

1. การพัฒนาหรือการ 
ด้าเนินการเกี ยวกับการให้ 
ความเห็นการพัฒนาสาระ 
หลักสูตรท้องถิ น 
2. การวางแผนด้านการวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผลและ
ด้าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน 
7. การวิจัยเพื อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

1. การจัดท้าแผงบประมาณ 
และค้าขอตั งงบประมาณ 
เพื อเสนอต่อเลขาธิการ
ส้านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั นพื นฐาน 
2. การจัดท้าแผนการใช้ 
จ่ายเงิน ตามที ได้รับจัดสรร 
งบประมาณจากส้านักงาน 
คณะกรรมการศึกษาขั น 
พื นฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการจ่าย 
งบประมาณที ได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอ 
เปลี ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

1. การวางแผนอัตราก้าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก้าลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุ 
แต่งตั ง 
4. การเปลี ยนต้าแหน่งให้ 
สูงขึ น การย้ายข้าราชการ
ครุและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
5. การด้าเนินการเกี ยวกับ 
การเลื อนเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 
8. การด้าเนินการทางวินัย 

1, การพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและ 
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
3. การจัดระบบการบริหาร 
และพัฒนาองค์กร 
4. การด้าเนินงานธุรการ 
5. การดูแลอาคารสถานที  
และสิ งแวดล้อม 
6. การจัดท้าส้ามะโนประชากร 
7. การรับนักเรียน 
8. การเสนอความคิดเห็น
เกี ยวกับการจัดตั ง ยุบ รวม 
หรือเลิกสถานศึกษา 
9. การระดมทรัพยากรเพื อ 
การศึกษา 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้าสายงาน/คณะครู/
บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

คณะกรรมสายช้ัน 

สภานักเรียน 



โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มงานบริหาร 
งานงบประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร 
งานบุคลากร 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้ 
มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มี 
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื น 
14. การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงาน สถานศึกษา
และสถานประกอบการอื นที จัด 
การศึกษา 
15. การจัดท้าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาสื อ และใช้สื อ
เทคโนโลยีเพื อการศึกษา 
18.. การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 

6. การตรวจสอบ ติดตาม 
และรายงานการใช้
งบประมาณ 
7. การตรวจสอบ ติดตาม 
และรายงานการใช้ผลผลิต 
จากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพื อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื นใด
ตามที ได้รับมอบหมาย
เกี ยวกับกองทุนเพื อ
การศึกษา 
10. การการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรเพื อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การก้าหนดรูปแบบ 
รายการ หรือคุณลักษณะ 
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ 
สิ งก่อสร้างที ใช้งบประมาณ 
เพื อเสนอต่อเลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาขั น 
พื นฐาน 
13. การพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพื อการจัดท้า
และจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล
บ้ารุงรักษาและจ้าหน่ายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สิน 

และการลงโทษ 
9. การสั งพักราชการและ 
การสั งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน 
10. การรายงานการ 
ด้าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการ 
ร้องทุกข์ 
12. การจัดระบบและการ 
จัดท้าทะเบียนประวัติ 
13. การจัดท้าบัญชีรายชื อ 
และการให้ความเห็น
เกี ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื องราชอิสริยาภรณ์ 
14. การส่งเสริมการ 
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
15. การส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
16. การส่งเสริมมาตรฐาน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
17. การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมส้าหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
18. การริเริ มส่งเสริมการ 
ขอรับใบอนุญาตประกอบ 

10. การทัศนศึกษา 
11. การส่งเสริมงานกิจการ 
นักเรียน 
12. การประชาสัมพันธ์งาน 
การศึกษา 
13. การส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานงานการจัด
การศึกษา ของบุคคลองค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื น
ที จัดการศึกษา 
14. งานประสานราชการ 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ น 
15. แนวทางการจัดกิจกรรม 
เพื อปรับเปลี ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
16. งานอนามัยโรงเรียน 
17. งานอาคารสถานที และ 
สิ งแวดล้อม 



โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
 

 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มงานบริหาร 
งานงบประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร 
งานบุคลากร 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

19. งานวิจัยเพื อการพัฒนา 
นโยบายและแผน 
20. งานเทคโนโลยีเพื อ 
การศึกษา 

17. การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
18. การจัดท้าบัญชีการเงิน
19. การจัดท้ารายงาน 
ทางการเงิน และงบการเงิน 
20. การจัดท้าหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและ 
รายงาน 

วิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
19. การพัฒนาข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 
20. การพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

 


