
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

1. การจัดท าแผนปฏิบัตกิารของกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. งานจัดการเรียนการสอนและพฒันาหลกัสูตร 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
4. งานส่งเสริมและพัฒนากจิกรรมในหลักสตูร 
5. งานทะเบียนนกัเรียน  
6. งานทะเบียนและวัดผล และเทียบโอนการศึกษา 
7. งานท่าแร่ศกึษาสานฝนัปันโอกาส 
8. งานนเิทศการศกึษา 
9. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ 
    ศึกษา 
10. งานห้องสมดุและพฒันาแหล่งเรียนรู ้
11. งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศกึษา 
12. งานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
13. งานส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับ 
     ศกัยภาพผู้เรียน 
14. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
     แก่บุคคล ชุมชน องคก์รท้องถิ่น เครอืขา่ยร่วม 
     พัฒนา 
15. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม 
     พัฒนาผู้เรียน 
16. งานนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
17. งานเดก็พิเศษและพิการเรียนรว่ม 
18. งานดูแลพัฒนาระบบและพัฒนาขอ้มูล  
     สารสนเทศทางวิชาการ 
19. งานรับนกัเรียน งานสร้างโอกาสและความเท่า 
     เทียมทางการศึกษา 
20. งานแนะแนวและทนุการศกึษา 
21. งานธุรการ สารบรรณและเลขานกุารกลุ่ม 
22. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
     ประเมนิผลงานกลุ่ม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1. งานจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศกึษา 
2. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. งานจัดท าแผนปฏิบัติการกลุม่งบประมาณและ 
    แผนงาน 
4. งานจัดท าและเสนอของบประมาณ   
5. งานจัดสรรงบประมาณในสถานศกึษา 
6. งานรับ-จ่ายเงินงบประมาณและนอก 
    งบประมาณ 
7. งานจัดท าบัญชี และรายงานงบการเงนิ 
8. การควบคุมและตรวจสอบการบริหารงาน 
    การเงนิและการบัญชี 
9. บริหารงานพัสดุและสนิทรัพย์ 
10. งานเบิกเงินสวัสดิการค่ารกัษาพยาบาลและ 
     ค่าการศกึษาบุตร 
11. งานประกันอุบัติเหต ุ
12. งานธุรการและงานเลขานกุารกลุ่ม 
13. งานกองทนุพัฒนาโรงเรียน 
14. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมนิผล 
     งานของกลุม่งบประมาณและแผนงาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางชุติมา  ลายทอง 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
นายนุรักษ์  บุญร่วม 

รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
นายวรพิศ  อินธิราช 

ผู้ฃ่วยผูอ้ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
นายประวัติ   คุณแสน 

รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุม่บริหารงาน 
    บุคคล 
2. งานพัฒนา และเสรมิสร้างประสทิธิภาพ 
    ประสทิธิผลการปฏิบัติงานของครแูละ 
    บุคลากร 
3. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
4. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
5. งานนเิทศก ากับตดิตามและส่งเสริม PLC  
    การขอมแีละเลือ่นวิทยฐานะข้าราชการครู 
6. งานประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการ 
    ปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษา และการเลื่อนเงนิเดอืน 
7. งานวนิัย และการรักษาวินัย 
8. งานการขอพระราชทาน 
    เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ขอมีหรอืเลือ่นวทิย 
    ฐานะ และขอตอ่อายุใบประกอบวิชาชีพครู 
9. งานบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา และ 
    การไปราชการ 
10. งานธุรการ และบริหารจดัการส านกังานกลุม่ 
11. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
     ประเมนิผลงานของกลุ่ม 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางพรนิษา  ศิริบุรี 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 

1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุม่กจิการ 
    นกัเรียน 
2. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
3. งานระบบดแูลช่วยเหลอืผู้เรียน 
4. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
    พฤตกิรรมที่ไม่พึงประสงค ์และ TO BE  
    NUMBER ONE 
5. งานจัดระบบจราจร และยานพาหนะนักเรียน 
6. งานเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง 
    ผู้เรียน 
7. งานสภานกัเรียน และส่งเสริมประชาธิปไตย 
    ในโรงเรียน 
8. งานระเบียบวินัยนกัเรียน 
9. งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกจิกรรม 
    กลุม่ส ี
10. งานพิทกัษ์สิทธิเดก็และเยาวชน 
11. งานอนามัย  และส่งเสริมสขุภาพ 
12. งานธุรการและงานเลขานกุารกลุ่ม 
13. งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และ 
     ประเมนิผลงานของกลุ่ม 

1. งานท าแผนปฏิบัตกิารของกลุ่มบริหารทัว่ไป 
2. งานสารบรรณกลาง 
3. งานโภชนาการ และควบคุมดแูลโรงอาหาร/ 
    คุ้มครองผู้บรโิภค 
4. งานระบบขอ้มูลสารสนเทศสถานศกึษา 
5. งานโสตทัศนูปกรณ ์และวัสดุอุปกรณ์  
    (ครุภัณฑ์) ในสถานศึกษา 
6. งานอาคารสถานที ่และภมูิทัศน ์
7. งานระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
8. งานอนุรกัษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้ม 
9. งานเวรยามรกัษาความปลอดภัย 
10. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศกึษา  
     กศจ. และหนว่ยงานอืน่ 
11. งานประชาสมัพันธโ์รงเรียน 
12. งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมการกุศล และ 
     บรกิารสาธารณะ 
13. งานอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
     ท้องถิน่ 
14. งานจัดระบบการบริหารและโครงสร้าง 
     องค์กร 
15. งานควบคุมภายใน 
16. งานคณะกรรมการสถานศกึษา เครือข่าย 
     ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า 
17. งานนกัการภารโรงและลกูจ้างทั่วไป 
18. งานเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ในสถานศึกษา 
19. งานสหกรณ์โรงเรียน 
20. งานธุรการและและเลขานกุารกลุม่บริหาร 
     ทั่วไป 
21. งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และ 
     ประเมนิผลงานกลุ่ม 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


