5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ แผนงาน
วิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร และแผนงานบริหารทั่วไป ซึ่งในปีการศึกษา 2563
โรงเรียนยึดหลักการบริหารจัดการและแผนภูมิการบริหาร ดังนี้
แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

สมาคมศิษย์เก่า

สภานักเรียน

แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนงานบุคลากร

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานวิชาการ
1. การพัฒนาหรือการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. การวางแผนด้านการ
วิชาการ
3. การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษา
5. การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
6. การวัดผล
ประเมินผล และ
ดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
8. การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ
13. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา

แผนงานงบประมาณ
1. การจัดทาแผน
งบประมาณและคาขอตั้ง
งบประมาณ เพื่อเสนอ
ต่อเลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. การจัดทาแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
สานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3. การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
4. การขอโอนและการ
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
5. การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
6. การตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ
8. การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อ

แผนบุคลากร
1. การวางแผน
อัตรากาลัง
2. การจัดสรร
อัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง
4. การเปลี่ยนตาแหน่ง
ให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. การดาเนินการ
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
8. การดาเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ
9. การสั่งพักราชการ
และการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
10. การรายงานการ
ดาเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ
11. การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์
12. การจัดระบบและ
การจัดทาทะเบียน
ประวัติ
13. การจัดทาบัญชี

แผนงานบริหารทั่วไป
1, การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา
3. การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา
4. งานวิจัยเพื่อการ
พัฒนานโยบายและแผน
5. การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กร
6. การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
8. การดาเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
10. การจัดทาสามะโน
ประชากร
11. การรับนักเรียน
12. การเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา
13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา

แผนงานวิชาการ
และองค์กรอื่น
14. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถานศึกษา
และสถานประกอบการ
อื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทาระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา
17. การพัฒนาสื่อ และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

แผนงานงบประมาณ
การศึกษา
10. การการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกาหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้
งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
จัดทาและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล
บารุงรักษาและจาหน่าย
พัสดุ
16. การจัดหา
ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน
17. การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน
19. การจัดทาบัญชี
การเงิน

แผนบุคลากร
รายชื่อและการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
14. การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
15. การส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
16. การส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
17. การส่งเสริมวินัย
คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
18. การริเริ่มส่งเสริม
การขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
19. การพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

แผนงานบริหารทั่วไป
15. การทัศนศึกษา
16. การส่งเสริมงาน
กิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา
18. การส่งเสริม
สนับสนุนและ
ประสานงานการจัด
การศึกษา ของบุคคล
องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
19. งานประสาน
ราชการส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น
20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
21. การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน
22. แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน

