โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของโรงเรียนบ้านป่าแดง ตาบลเกาะช้าง
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

กลุ่มบริหำรวิชำกำร

กลุ่มบริหำรงบประมำณ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

คณะกรรมกำรกลุ่ม
บริหำรวิชำกำร

คณะกรรมกำรกลุ่ม
บริหำรงบประมำณ

คณะกรรมกำรกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล

หัวหน้ำช่วงชั้น

ครูผู้สอน

ผู้ปกครอง

กลุ่มบริหำรทั่วไป

คณะกรรมกำรกลุ่ม
บริหำรทั่วไป

โครงสร้างองค์กรของโรงเรียนบ้านป่าแดง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน

ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร

ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป

- กำรพัฒนำหรือกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้
ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระ
หลักสูตรท้องถิ่น
- กำรวำงแผนงำนด้ำน
วิชำกำร
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำ
- กำรพัฒนำหลักสูตรของ
สถำนศึกษำ
- กำรพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้
- กำรวัดผล ประเมินผล และ
ดำเนินกำรเทียบโอนผลกำร
เรียน
- กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในสถำนศึกษำ
- กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้
- กำรนิเทศกำรศึกษำ
- กำรแนะแนว
- กำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ฯลฯ

- กำรอนุมัตกิ ำรใช้จำ่ ย
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร
- กำรขอโอนและกำรขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ
- กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
- กำรตรวจสอบติดตำมและ
รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- กำรตรวจสอบติดตำมและ
รำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำก
งบประมำณ
- กำรระดมทรัพยำกรและกำร
ลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
- กำรปฏิบัตงิ ำนอื่นใดตำมที่ได้รับ
มอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
กำรศึกษำ
- กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
เพื่อกำรศึกษำ
- กำรวำงแผนพัสดุ
- กำรพัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดทำและ
จัดหำพัสดุ
- กำรจัดหำพัสดุ ฯลฯ

- กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
- กำรจัดสรรอัตรำกำลัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
- กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- กำรลำทุกประเภท
- กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัตงิ ำน
- กำรดำเนินกำรทำงวินัยและ
กำรลงโทษ
- กำรสั่งพักรำชกำรและกำร
สั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
- กำรรำยงำนกำรดำเนินกำร
ทำงวินัยและกำรลงโทษ
- กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
- กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ
- กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพ
และจรรยำบรรณวิชำชีพ
- กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับ
ใบอนุญำต

- กำรพัฒนำระบบและ
เครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
- กำรประสำนงำนและ
พัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ
- กำรวำงแผนกำร
บริหำรงำนกำรศึกษำ
- งำนวิจัยเพื่อพัฒนำ
นโยบำยและแผน
- กำรจัดระบบกำรบริหำร
และพัฒนำองค์กร
- กำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน
- งำนเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ
- ดำเนินงำนธุรกำร
- กำรดูแลอำคำรสถำนที่
และสภำพแวดล้อม
- กำรจัดทำสำมะโนผู้เรียน
- กำรรับนักเรียน
- กำรทัศนศึกษำ
- งำนกิจกำรนักเรียน
- กำรประชำสัมพันธ์งำน
กำรศึกษำ

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

ตามกฎกระทรวงซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550 อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 39 วรรคสองแห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ แห่งชำติ
พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) ให้ส่วนราชการ
ภายในโรงเรียนมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภำระหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1.1 กำรพัฒนำหรือกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น
1.2 กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร
1.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
1.4 กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ
1.5 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
1.6 กำรวัดผล ประเมินผล และดำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
1.7 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
1.8 กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
1.9 กำรนิเทศกำรศึกษำ
1.10 กำรแนะแนว
1.11 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ
1.12 กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
1.13 กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น
1.14 กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนสถำน
ประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
1.15 กำรจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
1.16 กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ
1.17 กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภำระหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
2.1 กำรจัดทำแผนงบประมำณและคำขอตั้งงบประมำณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แล้วแต่กรณี
2.2 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง
2.3 กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
2.4 กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
2.5 กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
2.6 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ
2.7 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ
2.8 กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
2.9 กำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
2.10 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ

2.11 กำรวำงแผนพัสดุ
2.12 กำรกำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เงิน
งบประมำณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแล้วแต่
กรณี
2.13 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรจัดทำและจัดหำพัสดุ
2.14 กำรจัดหำพัสดุ
2.15 กำรควบคุมดูแล บำรุงรักษำและจำหน่ำยพัสดุ
2.16 กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน
2.17 กำรเบิกเงินจำกคลัง
2.18 กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน
2.19 กำรนำเงินส่งคลัง
2.20 กำรจัดทำบัญชีกำรเงิน
2.21 กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน
2.22 กำรจัดทำหรือจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภำระหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
3.1 กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
3.2 กำรจัดสรรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.3 กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
3.4 กำรเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.5 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.6 กำรลำทุกประเภท
3.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3.8 กำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ
3.9 กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
3.10 กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ
3.11 กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
3.12 กำรออกจำกรำชกำร
3.13 กำรจัดระบบและกำรจัดทำทะเบียนประวัติ
3.1 4 กำรจัดทำบัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
3.15 กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.16 กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.17 กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
3.18 กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.19 กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต
3.20 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภำระหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
4.1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
4.2 กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ
4.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ
4.4 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน
4.5 กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
4.6 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
4.7 งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
4.8 กำรดำเนินงำนธุรกำร
4.9 กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
4.10 กำรจัดทำสำมะโนผู้เรียน
4.11 กำรรับนักเรียน
4.12 กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถำนศึกษำ
4.13 กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย
4.14 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
4.15 กำรทัศนศึกษำ
4.16 งำนกิจกำรนักเรียน
4.17 กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ
4.18 กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและ
สถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ
4.19 งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (ท) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
4.20 กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
4.21 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน

