
 
 
 

    
          คูม่อืการปฏบิตังิาน ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ 
         ศกึษา  พนกังานราชการ  ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งชัว่คราว 
              โรงเรยีนวดัดา่น(หวอด ทรพัย์ คงเทีย่ง อนสุรณ)์ 
      ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 
              ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                             กระทรวงศกึษาธกิาร 

VISION  วสิยัทศัน์   โรงเรยีนวดัดา่นเปน็โรงเรยีนประชารฐั ส่งเสรมิคณุธรรม 

                                จรยิธรรม นอ้มน าเศรษฐกจิพอเพยีง 

MISSION  พันธกจิ 

                        1. จัดการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีณุภาพตามหลกัสตูรสถานศกึษาและ 

                               การศกึษาแหง่ชาติ 

                           2. ด าเนนิงานตามแนวนโยบายของโรงเรยีนประชารฐั 

                           3. สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 

                           4. สง่เสรมิการด าเนนิชวีิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพี 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผงัโครงสรา้งการบรหิารงานของโรงเรยีนวดัดา่น 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่าน 

   วิชาการ   งบประมาณ      บุคคล  บริหารทั่วไป 

- การพัฒนาหรือการด าเนินการ 
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการ 
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
- การวางแผนงานด้านวิชาการ 
- การจัดการเรียนการสอนใน 
สถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสตูร 
สถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
- การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

ฯลฯ 
 

- การจัดท าแผนงบประมาณ
และค าขอตั้งงบประมาณเพื่อ
เสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แล้วแต่กรณ ี
- การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้
จ่ายเงิน ตามทีไ่ด้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยตรง 
- การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 
- การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
- การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 

ฯลฯ 
 

- การวางแผนอัตราก าลัง 
- การจัดสรรอัตราก าลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน 
การย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
- การด าเนินการเกี่ยวกับการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
- การลาทุกประเภท 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- การด าเนินการทางวินัยและ 
การลงโทษ 

ฯลฯ 
 

การพัฒนาระบบและเครือข่าย 
ข้อมูลสารสนเทศ 
- การประสานงานและพัฒนา 
เครือข่ายการศึกษา 
- การวางแผนการบรหิารงาน 
การศึกษา 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน 
- การจัดระบบการบริหารและ 
พัฒนาองค์กร 
- การพัฒนามาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 
- งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
- การด าเนินงานธุรการ 

ฯลฯ 
 



 
 
 

กรอบแนวคดิ 
1. การบรกิารงานวชิาการ 

1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและห้องเรียน 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.6 การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
1.7 การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
1.9 การนิเทศการศึกษา 
1.10 การแนะแนว 
1.11การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
1.12การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1.13การประสานความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ 
1.14การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
1.15การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
1.16การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
1.17การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

2.การบรหิารงานงบประมาณ 
2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ 
2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่าย 
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
2.4 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.5 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
2.6 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
2.7 การวางแผนพัสดุ 
2.8 การจัดหาพัสดุ 
2.9 การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 



 
 
 

2.10การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
2.11การน าเงินส่งคลัง 
2.12การจัดท าบัญชีการเงิน 
2.13การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 

3. การบรหิารงานบคุคล 
3.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู 
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้นและการย้ายข้าราชการครู 
3.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3.6 การลาทุกประเภท 
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
3.10การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.11การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
3.12การออกจากราชการ 
3.13การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
3.14การเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.15การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู 
3.16การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3.17การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
3.18การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
3.19การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
3.20การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

4. การบรหิารงานบรหิารทัว่ไป 
4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 



 
 
 

4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
4.5 การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
4.8 การด าเนินงานธุรการ 
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
4.10การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
4.11 การรับนักเรียน 
4.12การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
4.13การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
4.14การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4.15การทัศนศึกษา 
4.16งานกิจการนักเรียน 
4.17การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
4.18การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน 
      สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
4.19งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
4.20การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.21การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
4.22 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 

 

1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป 
2. จัดตั้ง /รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน 
4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
5. ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ 

อ านาจหนา้ทีแ่ละขอบขา่ยของผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัดา่น 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน  เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ข (2) 
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมายถึง 

ภารกจิและอ านาจหน้าทีข่องโรงเรียนวดัดา่น 
 



 
 
 

บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งอ านาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 27 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาและมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           1. ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  
           2. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
           3. ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
           4. จัดท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ เสนอ อ.ก.ค.ศ.             
           5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

การวจิยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน 
         พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ โดยทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการ
สอน ท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 
         ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
        ส่งเสรมอสนับสนุนให้ครูด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิชาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
          ติดตาม ปรับปรุงแก้ไข 
          ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
           สรุป / น าเสนอผลการวิจัย / เผยแพร่ 
 

การประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาและ
องคก์รอื่น 
      การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น เป็นการ
ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 
        ประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนทุกด้าน รวมท้ังสืบสาน จารีต ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 
        จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการและวัฒนธรรม การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครอง การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วม
กิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น 
        ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถานศึกษาและองค์กรอื่น ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

บริหารงานวิชาการ 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารวิชาการ 
 

การจัดการเรียนรู้ 

พัฒนาครู AL/PLC  
จ านวน  20 ชม./ป ี

นโยบายการจัดการเรียนรู้ 
AL: สามัคคี/สนุก/มีความสุข 
PLC: สังคมแห่งการเรียนรู้มือ
อาชีพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

การวัดผล ประเมินผล 

ส ารวจครูกลุ่มสาระ 
วิชาเอก/โท/ความ
ถนัด 

ครูจัดการเรียนการสอน 800 
ชม./ปี 
-จัดท าโครงการสอนรายวิชา 
-จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
-จัดท าเครื่องมือวัดประเมินผล 

ผอ. มอบหมายการจัดการเรียน
การสอนรายบุคคลความ
ถนัด/ความรู้ความสามารถ 

-ตรวจ ปพ.5 ปพ.6 ภาคเรียน
ละ 1ครั้ง ลงนามอนุมัติผล
การเรียน 
-จัดท า ปพ.1 ชั้น ป.6  และ    
นักเรียนย้ายโรงเรียน 

กรรมการส่งเสริม      
การจัดการเรียนรู้ 

ก่อนสอบปลายภาคประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ไม่ผ่าน
กิจกรรม ท าหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครอง ร่วมประชุม
รับทราบ แก้ไข 

กรรมการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ 

PLC 50 ชม./ปี ขอมีและเลือ่น

วิทยฐานะ 

การวัดประเมินผล 



 
 
 

การคดัเลอืกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชใ้นโรงเรียนวดัดา่น 
 

         การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนให้กับนักเรียนตามนโยบายของรัฐ เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนเป็นผู้ 
พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยหนังสือเรียนพิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษามีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ให้ 
เลือกจากบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน ( http://academic.obec.go.th/textbook.web) หรือเว็บไซต์ของสานักวิชาการและมาตรฐาน 
การศึกษา หรือเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (http://academic.obec.go.th หรือ 
http://www.obec.go.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สพฐ. จัดสรรงบประมาณ 
ประกาศก าหนดกรอบเวลา อนมุตังิวด 

รร.แตง่ตัง้คณะกรรมการ
คดัเลอืกหนังสอืเรยีน
ประกอบดว้ยคร ู นกัเรยีน 
กรรมการสถานศกึษา 
ผูป้กครองนกัเรยีน 

คดัเลอืกตามหลกัสตูรสถานศกึษาและ 
รายการหนงัสอืที ่สพฐ.ประกาศ
คดัเลอืกตามหลกัสตูรสถานศกึษาและ
รายการหนงัสอืที ่สพฐ.ประกาศเบกิ
จา่ยเงนิใหผู้ข้ายภายใน 7 วนั 

ลงบญัช ีคดัเลอืกหนังสอื 

แจกหนังสอืให ้
นักเรยีน 

รายงานผลการ 
ด าเนินงาน สพป.กทม. 
ตามที ่สพฐ.ก าหนด 

http://www.obec.go.th/


 
 
 

การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
             งานวางแผนด้านวิชาการ เป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งจะต้องด าเนินการพัฒนาในเรื่อง
หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษา ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

            แนวทางการปฏบิัติ 

      การวางแผนด้านวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนาทางกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานสถานศึกษา การ
พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและการส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
ก าหนดเป้าหมาย จัดท ากรอบในการด าเนินงาน ตลอดจนดูแล นิเทศ ก ากับและติดตาม 

          ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ภารกิจวางแผนด้านวิชาการ 

รวบรวมข้อมูลจัดท ากรอบการด าเนินการ 

ศกึษากฎหมายตา่งๆ นโยบายของส านกังาน    
คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และที่เกีย่วขอ้ง 

ประเมินแผนงานปรับปรุงแก้ไข 

ด าเนินงานตามกรอบที่วางไว้ 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

 

 

 



 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                 P       Plan      วางแผน 

                                 D      Do          ปฏิบตั ิ

                                 C      Check     ตรวจสอบ 

                                 A      Action    ปรับปรงุแกไ้ข     

การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 

 
คณะครูร่วมกันวางแผนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศกึษาใหค้วามเห็นชอบ 

นิเทศติดตามประเมินผล 
โดยหัวหน้างานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

P      D       C       A 

จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทัน
กับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์
ที ่สมบูรณ์ ทัง้ร่ายกายและจิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้ และ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมคีวามสขุ 

เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา ที่สอดคล้องกับ
สภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้เรียนกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และมุ่งสู่ความเป็นสากล 

สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืนๆ ให้เหมาะสม
กับความสามารถ ของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ(เด็กพิเศษ) 



 
 
 

 

  

           กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม ผู้สอนต้องพยายามคัดสรร 
กระบวนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน การก าหนด 
บทบาทของตัวผู้สอนและผู้เรียน การใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย การออกแบบการวัดผลและ 
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แนวทางการปฏิบัติ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการประเมินสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน 
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4.จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และอ านวยความ
สะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ และมีความรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน  

6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดาและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาการเรียนตามศักยภาพ  

7. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบ หรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า เพ่ือเป็นผู้น ากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือ เป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอ่ืน 

 

 

 

การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้



 
 
 

           

  

       การวัดผลประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง พัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนา และเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถ จัดให้มีขึ้นทั้งระดับ 
ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ อีกท้ังในการจัดการศึกษาปัจจุบัน สภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษามีหลายรูปแบบซึ่งสามารถเทียบโอนการศึกษาในทุกระบบ ที่จัดการศึกษา
ในปัจจุบัน 

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

2. วัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

3. การจบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบของหลักสูตรสถานศึกษา 

4. การเทียบโอนหลักสูตรกรณีโอนย้ายสถานศึกษา  

6. การจัดท าเอกสาร ปพ.1 ปพ. 5 ปพ.6 . อนุมัติการจบหลักสูตร  

8. รายงานผลการจบการศึกษา(ปพ.3) ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

 

 

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน 
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
มีความรอบรู้ โดยทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้
การส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1.   ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ ท างาน
ของผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

การวัดประเมนิผล 

การวิจยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนวดัดา่น 



 
 
 

2. พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ ในการ 
เรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสาน 
ความรู้แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ  

3.     พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  

4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน า 
ผลการวิจัยมาใช้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา  

 

 

 

             แนวคิด แหล่งเรียนรู้ คือแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริม
ให้ผู้เรียน แสวงหาความรู้และเรียนรู้ ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง ให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ส ารวจจัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. จัดท าเอกสารสรุปแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3. ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และก ากับการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่   

4. ติดตามประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  

 

งานพฒันาสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรู้ 



 
 
 

 

            หลักการและแนวคิดที่ส าคัญของการนิเทศภายใน  ผู้นิเทศต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการนิเทศ
อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และชัดเจนในกระบวนการนิเทศ ทั้งนี้กระบวนการนิเทศที่เกิดขึ้นต้องเป็นเชิง ระบบ 
มีการวางแผนในการด าเนินงาน โดยถือหลักการการมีส่วนร่วมในการท างาน มีการด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ 
และการนิเทศต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูเป็นส าคัญ 

แนวทางปฏบิตั ิ 

1. รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนา ระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
2. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
3.จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและ การจัดระบวนการเรียนรู้  
4. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสรมิให้ หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน ฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ ภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริม
เครอืข่ายการนิเทศครูต้นแบบ    ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศ ภายนอก 
รวมทัง้ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุก ฝ่าย  
5. จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 

 

 

 

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ศึกษาขอบข่ายงานแนะแนว และบริบทของสถานศึกษา  
2. ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา โดยเน้นสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว
และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
3. จัดระบบและโครงสร้างงานแนะแนว และระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ชัดเจน  
4. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทและเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติม ในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เพ่ือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยง สู่การด ารงชีวิตประจ าวัน  
6. ดูแล นิเทศก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเป็นระบบ 
7. ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน  

งานนเิทศการศกึษา 

งานแนะแนว 



 
 
 

8. ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ใน
ลักษณะเครือข่ายการแนะแนว  
9. เชื่อมโยงงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
10.สรุปและรายงานผล 

 

 

  

           ระบบประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดขึน้เพื่อพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องก าหนดให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารสถานศึกษา  ซึ่งมี 7 ขัน้ตอน คือ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ตรวจสอบ และทบทวน
คุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงาน คุณภาพการศึกษา       
ประจ าปี (SAR)  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชน  
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงการสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนางาน และการสร้าง
ระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
3. จัดท าแผนสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)  
4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ในระบบด าเนินโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาต้องสร้าง ระบบการ
ท างานที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming) หรือที่รู้จักกันว่า 
วงจร PDCA  
5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยการสนับสนุน ให้ครู 
ปกครองและชุมชนเข้ามีส่วนร่วม  
6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
7. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
 

การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 



 
 
 

 

              

           การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน เป็นการประสาน ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ทีจ่ัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

แนวทางการปฏบิัต ิ    

1. ประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกด้าน 
รวมทัง้สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น  

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรภาครัฐ และ เอกชน 
เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของ ชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

3. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา ทางวิชาการ และวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับ
ศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครอง การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

4. ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

 

 

 

แนวทางปฏบิตั ิ 

1. ศึกษาข้อมูลความต้องการ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา  

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้  

3. บริการสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน สถานศึกษา 

 4. นิเทศ ติดตามผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

5. ประเมินปรับปรุง พัฒนา ระบบบริการการส่งเสริม การผลิตสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

6. สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์สื่อ และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาและองคก์รอืน่ 

การพฒันาและการใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 



 
 
 

 

 

 

 

  

 

             งานการจัดท าแผนงบประมาณ และค าขอตั้งงบประมาณ เป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและ 
ประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด         
มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา การ 
จัดท านโยบายและแผนงบประมาณ การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและ รายงาน
ผลปฏิบัติงานใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม และการบริหารที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management)  

 แนวทางการปฏบิตั ิ 

1.  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการ ด าเนินการที่ผ่านมาและศึกษารายงานข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง  

2.  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา (SWOT) และประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา  

3.  ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) เป้าประสงค์ (Goals) และค่านิยมองค์การ(Core Value)  
ของสถานศึกษา  

4.  ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของสถานศึกษา  

5.  ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด ความส าเร็จ (KPIs)  

6.  ก าหนดเป้าหมายของแผนในระยะปานกลาง (3-5ปี ) โดยผลผลิต ซึ่งเปน็ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
มีความสอดคล้องกับ นโยบายที่เกี่ยวข้อง  

7.  จัดท ารายละเอียดโครงสร้างของ แผนงาน/โครงการและกิจกรรม หลักโดยวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ  

8.  ด าเนินการวิพากษ์แผนรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแผน  

การบริหารงานงบประมาณ 

จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณ 



 
 
 

9.  ด าเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

10. จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลางเสนอต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 11. จัดท าร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

12. เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

การจดัท าแผนงบประมาณ 

 

ทบทวนภารกจิโรงเรยีน วเิคราะห ์SWOT 

 

ก าหนด (Vision) (Mission) (Goals) (Shared Value) 

ท าโครงสร้าง แผนงาน โครงการ โดยวเิคราะหล์ าดบัความส าคญั 

 

ก าหนดเปา้หมายของแผนในระยะปานกลาง (3-5ปี) 

 

วิพากษแ์ผน ขอความเหน็ชอบกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

จดัท ารา่งข้อตกลงการปฏบิัตงิานเมื่อไดง้บประมาณ 

 

น าเสนอเผยแพรต่่อสาธารณชน 

 



 
 
 

 

 

               แผนปฏิบัติการ เป็นแผนประจ าปีของสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะด าเนินการในปีใด 
ปีหนึ่งซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ต้องบรรลุในแต่ละปี เป็นแผนแยกย่อยออกมาจากแผนปฎิบัติ
ราชการระยะกลาง (แผนระยะ 3 – 5 ปี ) โดยจะมีสาระส าคัญ เช่นเดียวกับแผนพัฒนาดังกล่าว แต่จัดท าเป็น
แผนประจ าปีที่ละเอียด และชัดเจนขึ้น เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดท า  
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เป็นผลของ
การแปลงความคิดในการจะท าสิ่งต่างๆที่อยู่ในความคิดคนท างานให้ออกมาอยู่ ในลักษณะเอกสารรูปธรรมซึ่ง
ผ่านกระบวนการในการกลั่นกรองแล้วว่ามีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับเป้าหมายในการท างานที่ก าหนดไว้  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

2. ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับ     
เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของ สพป.กทม.   

3. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษา  

4. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี  

5. วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ (Budget Allocation Phase)  

6. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสถานศึกษาและสาธารณชน  

8. ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

9. สนับสนุนช่วยเหลือให้บุคลากรด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการประจ าปี ของสถานศึกษา  

10. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

การจดัท าแผนปฏบิัตกิารใชจ้า่ยเงนิตามทีไ่ดร้บัจัดสรร 



 
 
 

  

 

           ภายหลังจากการจัดท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี และการจัดท าค าของบประมาณ ประเภท
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาจะได้รับ การจัดสรรงบประมาณ   
จึงสามารถน ามาใช้ด าเนินการอนุมัติใช้จ่ายตามแผนที่ก าหนดร่วมกันไว้ได้ ให้ตรงประเภทของเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับ ทัง้นี้ไม่ควรจัดซื้อจัดจ้างก่อนได้รับการอนุมัติเงินประจ างวด และการใช้จ่ายสิ่งที่ไม่ตรงตามแผนที่      
ก าหนดไว้ หรือการอนุมัติใช้เงินผิดประเภท  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยก าหนดปฏิทินการ ท างานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปงีบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส แยกเป็น งบบุคลากร งบลงทุน (แยกเป็น ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และงบด าเนินงาน  

2. เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวด ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยัง สพฐ.  
เพ่ือเสนอต่อส านักงบประมาณ  

3. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจ าปี และการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา ตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงิน 
ในสถานศึกษา  
        -  จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนเสนอ ผอ.อนุมัติ  
        -  ผอ.อนุมัติโครงการกิจกรรม  
        -  ประสานงานพัสดุ จัดท ารายงานการขอซื้อ/ขอจ้างตามระเบียบถ้าเงินงบประมาณเกิน 5,000 บาท 
ต้องลงระบบ e-GP (การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ) โดยวิธีการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
        -  เจ้าหน้าทีรับหลักฐานขอเบิกท่ีตรวจรับแล้วมีลายมือชื่อครบถ้วนและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐาน 
ขอเบิก  
        -  เจ้าหน้าทีต่รวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณทีได้รับ  
        -  เจ้าหน้าทีจัดท างบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน  
        -  ผอ.ร.ร.อนุมัติ  
        -  เจ้าหน้าทีบันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก  
        -  เจ้าหน้าที่เบิกเงินน าสู่กระบวนการจ่ายเงินต่อไป 

 

อนมุตัิการใช้จา่ยงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 



 
 
 

 

  

               การรายงานผลการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณ คือ การก าหนดระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ บุคคลในหน่วยงานผ่านการตรวจสอบที่ด าเนินการเป็นประจ าหรือเป็นระยะ  โดยการ
ตรวจสอบดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาด าเนินงานตามแผน โดยทั่วไป มักติดตามใน ด้านการจัดหา การ
จัดการและการน าทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนไว้ในแผนและก าหนดการหรือไม่ 
              วัตถุประสงค์ของการติดตาม เพ่ือรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ คือต้องการชี้ให้เห็นถึง
สถานการณ์ของโครงการ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ หรือผลิตผลของโครงการ
เพ่ือจะได้จัดการแก้ไขปรับปรุงโครงการให้ด าเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีก าหนด ซึ่งรายงานแต่ละ
ประเภทนั้น จะมีวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างกันออกไปใน เชิงรูปแบบไม่ตายตัว ขอเพียงให้ตอบโจทย์ว่า เราได้
จัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่วางแผนไว้ 

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา    
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  

2. ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบติดตามของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะ โครงการที่มีความเสี่ยงสูง  

3. จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอ ข้อปัญหาที่อาจท าให้การด าเนินการไม่
ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์  

4. รายงานผลการด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นรายไตรมาส  

5. สรุปและรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเป็นไตรมาสต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (เชื่อมโยงกับรายงานการเงิน) 

 

 

                  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีความส าคัญในการจัดหาทรัพยากรให้ 
เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง       
ที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาโดยมีภาคีเครือข่าย ผู้อุปถัมภ์ ให้มีส่วนร่วมในการระดม

การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

การระดมทรพัยากรและการลงทนุเพือ่การศกึษา 



 
 
 

ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันทางสังคมต่างๆ ในและต่างประเทศ  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. การจัดการทรัพยากรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  
    1) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบรายการ 
ทรัพยากรของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
    2) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
    3) สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกัน ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

2. การระดมทรัพยากรศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมงาน/ โครงการตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง และแผน
ปฏิรูป มีแนวทางดังนี้  
    1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการ  
    2) ศึกษา วิเคราะห์ แหล่งทรัพยากร  
    3) จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา  
    4) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

 3. การจัดหารายได้และผลประโยชน์  
   1) วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา  
   2) จัดท าแผนปฏิบัติการ 

 

                  

                 งานพัสดุมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนั้นการวางแผนพัสดุจึงมี ความส าคัญ
อย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องมีการวางแผนพัสดุเพื่อให้สถานศึกษามีพัสดุเพียงพอต่อความ ต้องการของ
สถานศึกษา  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. การวางแผน ตามความต้องการใช้พัสดุ/งาน ของโครงการ แผนงาน งาน/โครงการ เน้นแผนระยะสั้น คือ
แผน 1 ปี เท่านั้น  

งานวางแผนพสัด ุ



 
 
 

2. การก าหนดความต้องการ ก าหนดตามความต้องการการใช้พัสดุ/งาน ของโครงการ แผนงาน งาน/โครงการ 
3. การจัดหาพัสดุวิธีการให้ได้มาซึ่งพัสดุ และบริการเพื่อใช้ในราชการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการดังนี้  
      วิธีการซื้อหรือจ้าง กระท าได้ 3 วิธี ดังนี ้ 
      1) วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป  
          1.1 วิธีตลาดอิเลคทรอนิกส์ (E-Market)  
          1.2 วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-Bidding)  
          1.3 วิธีสอบราคา  
      2) วิธีคัดเลือก  
      3) วิธีเฉพาะเจาะจง  

4. การควบคุม-แจกจ่าย หมายรวมถึง  
    4.1 การควบคุมพัสดุ  
     4.2 การเก็บรักษาพัสดุ สถานที่เก็บเหมาะสม  

5. การใช้งาน การบ ารุงรักษา พัสดุหรือการซ่อมบ ารุง  
      5.1 การใช้งานอย่าง ถูกต้อง (แนะน า) คุ้มค่า (เต็มประสิทธิภาพ) เหมาะสม (ถูกต้อง)  
      5.2 การบ ารุงรักษา มีความหมายเพ่ือรักษาสภาพ ของพัสดุให้สามารถใช้ราชการ (งาน) ได้นานที่สุด  

6. การจ าหน่ายพัสดุ หมายถึง กรรมวิธีเพ่ือลดความรับผิดชอบที่มีต่อพัสดุนั้น  
      6.1 สาเหตุของการจ าหน่าย  
      6.2 วิธีการจ าหน่าย 
      6.3 การจ าหน่ายเป็นสูญ 

 

 

 

                 งานจัดหาพัสดุ เป็นการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดหาพัสดุทันตามก าหนดเวลาที่ต้องใช้และด าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
ประกอบด้วย การจัดท าเอง การจัดซื้อจัดจ้าง การเช่า การยืมและการแปรสภาพจากการจ าหน่ายพัสดุ    
ประจ าปี ซึ่งการจัดหาพัสดุเป็นภาระหน้าที่ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป  

 

งานจดัหาพสัด ุ



 
 
 

แนวทางการปฏบิัต ิ

 1. ส ารวจความต้องการใช้พัสดุ  

2. วางแผน ก าหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ ด าเนินการ  

3. ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะ รูปแบบรายการพัสดุที่ ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง  

4. จัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบ  

5. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่เห็นชอบ/ลงระบบ e-GP  

6. ท าสัญญาหรือตกลงจัดซื้อจัดจ้าง/จัดท าใบ PO  

7. บริหารสัญญา  

8. ตรวจรับพัสดุภายในก าหนด/ตามระเบียบฯ  

9. จัดท ารายงานเสนอ ผอ.รร. เพื่อตรวจผลภายในเขตฯ  

10. มอบเรื่องการตรวจรับให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงิน เพ่ือจ่ายให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

 

 

 

                        ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
เพ่ือให้ การจ่ายเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเป็นระบบตามข้ันตอนที่ระเบียบก าหนด 
การจ่ายเงินจะต้องด าเนินการภายหลังการเบิกเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การจ่ายเป็นเช็ค การจ่ายเป็นเงินสด และการจ่ายโดยวิธี โอน
เงินเข้าบัญชีผ่านธนาคารซึ่งจะต้องก าหนดมาตรการการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 

แนวทางการปฏิบัต ิ 

1. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการโอนเงินเข้าธนาคาร  

2. เจ้าหน้าที่จัดท ารายละเอียดการจ่ายและเขียน เช็คสั่งจ่ายและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค  

3. เสนอ ผอ.โรงเรียนอนุมัติและลงนามสั่งจ่ายเช็ค  

4. เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเช็คหรือโอนเงินให้เจ้าหนี้ /ผู้มีสิทธิรับเงิน  

การจา่ยเงนิ 



 
 
 

5. แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ  

6. เจ้าหน้าที่การเงินจัดส่งหลักฐานการจ่ายให้ เจ้าหน้าที่บัญชี 

 

 

                     การรับเงิน การเก็บรักษาเงินจากคลังและการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน  
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 เพ่ือให้การรับเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนที่ระเบียบก าหนด ซึ่งโรงเรียนจะต้องด าเนินการทันทีเม่ือทราบ หรือ
รับแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือได้รับเงินสดเพ่ือให้การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน  

2. เจ้าหน้าที่สรุปการรับเงินโดยสลักหลังใบเสร็จฉบับ สุดท้ายในวันนั้น  

3. เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันและมอบ เงินสดให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

4. เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอ ผอ.โรงเรียนรับทราบ  

5. เจ้าหน้าที่การเงินมอบหมายใบเสร็จรับเงินให้ เจ้าหน้าที่บัญชีและลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง  

6. บันทึกรับเงินในระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

  

 

                 การน าเงินส่งคลังและฝากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการ 
น าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 เพ่ือให้โรงเรียนน าไปปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยโรงเรียนที่มีเงินสดเป็น 
จ านวนเกินอ านาจการเก็บรักษา จะต้องน าฝากบัญชีธนาคารของโรงเรียน แต่มีประเภทของเงินที่มี ข้อก าหนด
เป็นการเฉพาะเช่น เงินอาหารกลางวัน เงินค้ าประกันสัญญา ฯลฯ ที่จะต้องส่งฝากคลังให้ถูกต้อง ตามระเบียบ
และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  

 

การรับเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ  

การน าเงินสง่คลงั 



 
 
 

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. เจ้าหน้าที่การเงินรับหลักฐานและจ านวนเงินจาก คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

2. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของ ประเภทและจ านวนเงินที่น าส่ง  

3. เจ้าหน้าที่การเงินบักทึกเสนออนุมัติ ผอ.ร.ร. เพื่อน าเงินส่งคลัง  

4. ผอ.ร.ร. หรือผู้ได้รับมอบหมายน าเงินส่งคลังโดยน าฝากบัญชี ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ 
ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอ่ืนในกรณีไม่มี ธนาคารกรุงไทยในเขตเพ่ือสะดวกในการเบิกจ่ายต่อทางราชการ  

5. เจ้าหน้าที่ การเงินมอบหลักฐานการน าส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี บักทึกในทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

  

               การจัดท าบัญชีทางการเงินถือเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับและเป็นปัจจุบัน โดยยึดหลักการนโยบาย บัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 
และคู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2546 ทีก่ าหนดเป็น มาตรการ  
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน ตามท่ีผู้อ านวยการ
โรงเรียนมอบหมาย อันจะด าเนินการตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ต้ังเปิดยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ  

2. ด าเนินการปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  

3. บันทึกเปดิบัญชีคงค้าง (หากมี)  

4. บันทึกบัญชีประจ าวันให้เป็นปัจจุบันถูกต้อง 

5. สรุปรายการบันทึก บัญชีทุกวัน สรุปรายการรับ หรือจ่ายเงิน ผ่านไปบัญชีแยก ประเภทเงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และเงินฝากคลังและบันทึกทะเบียนคุม  

6. ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปงีบประมาณ  

7. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย  

การจดัท าบญัชีการเงนิ 



 
 
 

8. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน  

9. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อ     
ก ากับพร้อม วัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง 

  

 

  

                 การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงินในโรงเรียนให้ถูกต้องตามระบบบัญชีที่
กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดท ารายงานทางการเงินและแสดงงบการเงินให้ถูกต้องและ
จัดส่งรายงาน ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามท่ีระเบียบราชการก าหนด ทั้งนี้การจัดท ารายงานทางการเงินและงบ การเงินถือเป็นมาตรการการ
ตรวจสอบและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และป้องกันความเสี่ยงใน หน่วยงานภาครัฐ    

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. สรุปยอดรวมของแต่ละบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

2. ด าเนินการจัดท างบทดลอง  

3. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด  ส าหรบัโรงเรียนสังกัด และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เขตฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  

4. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะ การเงินและจัดส่งรายงานประจ าปี ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนดระยะเวลาในระเบียบก าหนด 

 

การจดัท ารายงานทางการเงนิและงบการเงนิ 



 
 
 

 

 

 

 

 

              การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา และ   
การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าท างาน มอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล
รวมทัง้ธ ารงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การเสริมแรงและสร้างแรงจูงใจในการท างาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน จนกระทั่งการให้บุคลากรพ้นจากการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ราชการ ครูจ้างสอน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่ง
การบริหารบุคคลของสถานศึกษา เป็นภารกิจทีส่ าคัญส าหรับผู้บริหาร ต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด   

แนวคดิในการบรหิารงานบคุคล  

1. ศึกษาแนวปฏิบัติ จากกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ในแต่ละเรื่องให้เข้าใจ อย่างถูกต้องชัดเจน จน
สามารถน าไปปฏิบัติตามได้  

2. ด าเนินการด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง และสามารตรวจสอบแหล่งที่มาได้  

3. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม 

4. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                 อัตราก าลังเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ        
ด าเนินงานและภาระงานที่ก าหนด การได้มาซึ่งอัตราก าลังที่เหมาะสมจ าเป็นต้องเริ่มจากการวิเคราะห์งาน 
วางแผนอัตราก าลังที่จะต้องพิจารณาถึงจ านวนคน ความรู้ความสามารถของคนที่มีความเหมาะสมกับงาน ที่จะ
ปฏิบัติ วิธีการได้มาซึ่งก าลังคนที่เหมาะสม ในระบบข้าราชการครู มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นกรอบในการด าเนินการ อีกทั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร         

การบริหารงานบุคคล 

วางแผนและจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการคร ูบคุลากรในโรงเรยีน 

การด าเนนิการเกีย่วกบัอตัราก าลงั 

 



 
 
 

ทางการศึกษา (กคศ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ด าเนินการและมอบอ านาจให้ส่วนราชการต่างๆ 
ด าเนินการอย่างชัดเจน โดยมาขั้นตอนด าเนินงานพอสรุปเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันดังนี้  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง  
        1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคน  
        2. จัดท าแผนอัตราก าลัง ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนด  
        3. น าแผนอัตราก าลังขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        4. น าแผนอัตราก าลังส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือด าเนินการ
เสนอขอผู้มีอ านาจอนุมัติ (กศจ.)  

2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  
        1. สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราก าลังให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
        2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ต้ังคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรา   
ก าลังและจัดสรรให้สถานศึกษาน าเสนอ กศจ.  
        3. กศจ.พิจารณาอนุมัติและแจ้งไปยังสถานศึกษา  
        4. สถานศึกษารับทราบและบันทึกข้อมูลอัตราว่างในระบบ  

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
        1. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            1.1 กศจ.ก าหนดพิจารณาวิธีด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีการรับย้าย หรือ รับโอนหรือ 
การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน ตามแนวทางที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
            1.2 กศจ.ด าเนินการสรรหา และสั่งบรรจุแต่งตั้ง ส่งตัวให้สถานศึกษา  
            1.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษารับการรายงานตัว จัดท าทะเบียนประวัติ ปฐมนิเทศ มอบหมายภาระ
งานให้รับผิดชอบ 
           1.4 กรณีบรรจุใหม่ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผอ.สถานศึกษาแต่งต้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินอย่าง
เข้มข้นเปน็ระยะเวลา 2 ปี (ประเมินรวม 8 ครัง้) เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์ รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือ น าเสนอ กศจ.พิจารณาแต่งตั้งเป็นครู คศ.1  

       2. กรณีลูกจ้างชั่วคราว  
           2.1 ส ารวจอัตราก าลัง ความจ าเป็น และงบประมาณในการจ้าง  
           2.2 น าข้อมูลจากการส ารวจ เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
           2.3 เสนอข้อมูลการขอจ้างพร้อมแบบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน      
ต่อ สพป.กทม.พิจารณาอนุญาต  



 
 
 

          2.4 ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ 

 

 

 

                การเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกระบวนการในการบริหารบุคคลที่จะเข้ามา     
ด ารง ต าแหน่งครู ซึ่งต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 มาตรา 56 บัญญัติให้ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ผู้ใดได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งครู ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใน      
ต าแหน่งครูผู้ ช่วย  เป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งครู เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและ 
บุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถานศึกษา     
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้ง
ให้ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่าง
เข้ม โดยยึดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม  

3. ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 2 ปี   รวม 
8 ครัง้  

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินแต่ละครั้งให้ด าเนินการ ดังนี้  
     1. ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าควร ทบทวน ก็อาจ
ให้คณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และหากผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดให้   
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้ง
ผู้นันทราบโดยเร็ว  
     2. กรณีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็น เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการ ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้งผู้นั้น
ทราบโดยเร็ว  

การเตรยีมความพรอ้มและพฒันาอยา่งเขม้ 



 
 
 

     3. กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่าง
เข้มต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบ 2 ปี แล้ว และเห็นควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ให้รายงาน     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติและ แต่งตัง้       
ผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูต่อไป พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ 

 

 

 

 แนวคดิ  การย้ายขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้โอกาสไปด ารงต าแหน่งเดิมใน 
สถานศึกษาอ่ืน ผู้มีหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องชัดเจน และด าเนินการตามกรอบเวลาที่ 
สพฐ.ก าหนด โดยยึดหลักความถูกต้องยุติธรรม และเกิดผลดีต่อทางราชการ  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ศธจ. ประกาศเรื่อง การยื่นค ารอ้งขอย้ายประจ าปี (กรณีพิเศษไม่ต้องรอประกาศฯ)  

2. ครูเขียนค าร้องขอย้าย ปี ละ 1 ครัง้ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม (หรือระยะเวลาตามประกาศ)  

3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบค าร้องขอย้าย  

4. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วรวบรวมเอกสารส่ง สพป.กทม.  

5. สพป.กทม.ด าเนินการตามระเบียบการย้ายฯ  

6. กศจ. ที่รับย้ายพิจารณา  

7. ผู้มีอ านาจออกค าสั่งย้าย  

8. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้งผู้ย้ายทราบ ให้ด าเนินการส่งมอบงานในหน้าที่  

9. ท าหนังสือส่งตัวครูผู้ย้าย  
     9.1 กรณีภายในเขตเดียวกันส่งโรงเรียนรับย้าย  
     9.2 กรณีต่างเขต ส่งไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย 

 

 

 

การยา้ยขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 



 
 
 

 

 

 

แนวคิด การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติโดยศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติ 
ให้ชัดเจน ด าเนินการอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ แก่ข้าราชการครู และบุคลากร 

 แนวทางการปฏบิัต ิ

 1. ให้โรงเรียนแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูในสังกัด อย่างน้อย 3 คน 
โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธาน และสรุปคะแนนผลการประเมินในแบบเสนอขอเลื่อน ขั้น ให้ สพป.
กทม. ส่วนแบบประเมินให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการขอตรวจสอบ  

2. ให้โรงเรียนเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการครูในโรงเรียน ได้ 1ขัน้,0.5ขัน้ หรือไม่ เลื่อนขัน้ (ถ้ามี
แล้วแต่กรณี)  

3. โรงเรียนจะพิจารณาให้ข้าราชการครูฯ/ลูกจ้างประจ า เลื่อน 1 ขัน้ ได้ไม่เกินโควตา 15% ของ จ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง  

4. กรณีท่ีโรงเรียนพิจารณาไม่ให้ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ าเลื่อนขัน้ ให้โรงเรียนชี้แจงเหตุผล ในรายงาน  
การประชุมในแต่ละรายบุคคลให้ละเอียดชัดเจนพร้อมทัง้ระบุคะแนนประเมินด้วย  

5. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้โรงเรียนจัดท าบัญชีรายละเอียด เสนอขอ เลื่อนขัน้
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า โดยให้เรียงล าดับความดี ความชอบ   
จากคะแนนการประเมินมากสุดไปน้อยสุด และน าส่งบัญชีรายละเอียดการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนส่ง        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

6. ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่มีเวลารับราชการไม่ถึง 4 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน มีสิทธิ ได้รับการ
พิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 0.5 ขั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีผลการประเมินในระดับ ดีเด่นเท่านั้น (ระดับคะแนน
ประเมินไม่ต่ ากว่า 90 -100%)  

7. การนับจ านวนครั้งการลาและการมาท างานสายให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/371 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2547 ดังนี้ 

     7.1 การลาบ่อยครั้ง  
           7.1.1 ลาเกิน 6 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วันท าการ 
และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มี อ านาจสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือน อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนได้  

การด าเนนิการเกีย่วกบัการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน 

 



 
 
 

      7.2 การมาท างานสายเนือง ๆ  

            7.2.1 มาท างานสายเกิน 8 ครัง้ ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา  

            7.2.2 กรณีป่วยจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่ เกิน 60 
วันท าการและมีใบรับรองแพทย์ประกอบนั้น ไม่น ามารวมกับลาป่วยและลากิจ ที่แสดงในบัญชีฯ ข้อ 10.17.3 
กรณีลาป่วยจ าเป็น ให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2550  

8. คะแนนประเมินให้สรุปเป็นร้อยละ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้  

     8.1 ผลการประเมนิดีเด่น ระดับคะแนนประเมินไม่ต่ ากว่า 90-100% อยู่ในข่ายอาจได้รับการพิจารณา
เลื่อนขัน้เงินเดือน 1 ขัน้  

     8.2 ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ ระดับคะแนนประเมินไม่ต่ ากว่า 60-89 % อยู่ในข่ายได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขัน้ 

     8.3 ผลการประเมินต้องปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินต่ ากว่า 60% ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน  

9. ให้ทุกโรงเรียนจัดท าบัญชีรายชื่อส ารอง ส าหรับผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อน 1 ขัน้ โดยให้รายชื่อ ผู้ที่ได้รับ
การพิจารณาส ารองการเลื่อน 1 ขัน้ อยู่ในล าดับที่ 1 ของบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ การพิจารณาเลื่อน 0.5 ขัน้ 

 

 

 

            แนวคิด การลาทุกประเภทของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบต้อง
ด าเนินการให้ เป็นไปตามทีก่ฎหมายระเบียบก าหนด ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา พ.ศ.2547 และจัดให้มีการสรุปรายบุคคล ทุกปีงบประมาณ  

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  

2. คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

การลาทกุประเภท 



 
 
 

 

 

 ประเภทการลา           เงื่อนไขของการลาเพือ่ขอพจิารณาอนญุาต/ไม่อนญุาต 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. ลาป่ วย  

2. ลาคลอดบุตร  

3. ลาไปช่วยเหลือภรรยาไปคลอด
บุตร  

4. ลากิจส่วนตัว  

5. ลาพักร้อน  

6. ลาบวชหรือลาประกอบพิธีบวช 
7. ลาตรวจเลือกหรือเตรียมพล  

8. ลาศึกษาต่อ อบรม วิจัยดูงาน  

9. ลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ต่างประเทศ  

10. ลาติดตามคู่สมรส  

11. ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ลาป่วยส่งใบลาก่อนหรือใบวันลา ลา 30 วัน    
ขึน้ไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ผอ. มีอ านาจครึ่งหนึ่ง
ไม่เกิน 60 วัน ผอ.สรรหา ไม่เกิน 120 วัน  
2. ลาก่อนหรือลาในวันคลอด รวมแล้วไม่เกิน 90 
วัน  
3. ลาไปช่วยเลี้ยงลูก ลาได้ไม่เกิน 15 วัน ท าการลา
ภายในช่วง 90 วัน ต้องเป็นภรรยาที่ชอบด้วย
กฎหมาย  
4. ลากิจต้องส่งใบลาก่อนได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุด 
ผอ.รร มีอ านาจครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วัน ผอ.สรรหา
ไม่เกิน 45 วัน  
5. ลาพักผ่อน ข้าราชการครูลาไม่ได้  
6. ลาบวชหรือประกอบพิธีบวช ต้องส่งใบลาก่อน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน สึกแล้ว รายงานตัวภายใน 5 
วัน  
7. ลาตรวจเลือกหรือเตรียมพล ไปตรวจเลือก
รายงานก่อนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง เตรียมพล
รายงานภายใน 48 ชั่วโมง  
8. ลาศึกษาต่อ - ลาในประเทศ ผอ.รร - ลา
ต่างประเทศ เลขา กพฐ.  
9. ลาไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ รมต.มี
อ านาจอนุญาตไม่เกิน 1 ปี เมื่อกลับมารายงานตัว
เข้าท างานภายใน 15 วัน  
10. ลาติดตามคู่สมรส ลาได้ 2 ปี ต่อได้อีก 2 ปี 
เกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ  
11. ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ มีสิทธิจะ   
ฟ้ืนฟูสุขภาพ แต่ไม่เกิน 12 เดือน ได้รับอนุญาตจึง
จะหยุดราชการได้ 

 

 

 

 

ข้อมลูกจิกรรมการเลือ่นขัน้ 
เงนิเดือน  

ครึง่ป ีแรก 1 ตุลาคม ถึง
วนัที ่31 มีนาคม  

ครึง่ป ีหลงั 1 เมษายน ถงึ
วนัที ่30 กันยายน 

ผอ.รร. แจ้งเตือนผู้ลา       
เป็นระยะๆไม่ให้เกินก าหนด

รักกันเตือนกัน 

  บันทึกข้อมูลบุคคลสรุปแบบ
รายงานการลาป่วย  

- ลาเกิน 6 ครัง้ ส าหรับ
ข้าราชการครู มาท างานสาย
เนืองๆ 

บทบาทสัง่การของ ผอ.รร 

 



 
 
 

 

 

แนวคดิ การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและ   
ป้องปรามมิให้กระท าผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวน 
ข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรง การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด 
รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

แนวการปฏบิัต ิการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏ เป็นข่าวใน
สื่อมวลชน หรือได้รับการรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด  

2. ตรวจส านวนการสืบสวนขอ้เท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูล  
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง  

3. คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 และ เสนอ
รายงานการสอบสวน พร้อมส านวนการสอบสวน ให้ผู้สั่งวินัย ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออก ค าสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.     
ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549  

4. รายงานการด าเนินการทางวินัยตามมาตรา 104(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
       1. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน หรือปรากฎเป็นข่าว
ในสื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าความผิด 
       2. ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่ถ้าเป็นกรณีมี
มูลเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ให้รายงานถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พิจารณาด าเนินการรายงาน ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือให้ กศจ.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง  
       3. คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 และ เสนอ
รายงานการสอบสวน พร้อมส านวนการสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัย
ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ การสั่งพักราชการ  
              1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 

การด าเนนิงานวนิยัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 



 
 
 

2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผล 
การสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ.ฉบับที่ 11(พ.ศ.2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อน เช่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึน้ 
ฯลฯ แล้ว  
              2. ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 ออกค าสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรอฟังผลการ 
สอบสวนพิจารณา การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
                    1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการ
ตาม ข้อ 3 และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีท่ี   
เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                   2. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก 
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
 

 

 

 

แนวคดิ งานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้รับผิดชอบ ต้องศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติ  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดให้มีการท าทะเบียนคุม และชี้แจงแก่ข้าราชการครูที่มี         
คุณสมบัติเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ชั้น ต.ม. เป็นขา้ราชการระดับปฏิบัติการ หรือเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย หรือครูอันดับ คศ.1 และมีเวลารับ
ราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่บรรจุหรือเลื่อนขัน้ จนถึงก่อนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปี ที่ขอพระราชทาน 60 วัน  

2. ชั้น ต.ช. เป็นข้าราชการอันดับ คศ.2 รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญการ (15,050 บาท) แต่
เงินเดือนไม่ถึงขัน้ต่ าของระดับช านาญการพิเศษ (22,140 บาท)  

3. ชั้น ท.ม. เป็นข้าราชการระดับช านาญการ หรือเป็นข้าราชการครูอันดับ คศ.2 และรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า    
ขัน้ต่ าของระดับช านาญการพิเศษ (22,140)  

การจดัท าบญัชรีายชือ่และใหค้วามเหน็เกีย่วกบั 
การเสนอขอพระราชทาน เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 



 
 
 

4. ชั้น ท.ช. เป็นข้าราชการระดับช านาญการ หรือเป็นข้าราชการอันดับ คศ.2 และรับเงินเดือน ไม่ต่ ากว่า       
ขัน้ต่ าของระดับช านาญการพิเศษ (22,140) มาแล้ว 5 ปี บริบูรณ์ หรือเป็นข้าราชการ ระดับช านาญการพิเศษ 
หรือข้าราชการอันดับ คศ.3  

5. ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเท่านั้น) ข้าราชการระดับ 
8 (อันดับ คศ.3)  
     5.1 ต้องได้รับเงินเดือนเต็มข้ันของระดับ 8 (อันดับ คศ.3) ขัน้ 58,390 บาท  
     5.2 ได้รับเครื่องราชย์ฯ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์  
     5.3 ถ้ามีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ให้เสนอขอก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปี ที่จะเกษียณ 

 

 

แนวคดิ ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู         
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2560 
โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มี 
การสั่งสมความช านาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

แนวทางปฏบิตั ิ 

1. ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา  

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองข้อมูล  

3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองข้อมูล ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน  

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร  

6. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาด าเนินการ 

 

 

การสง่เสรมิการประเมนิวทิยฐานะขา้ราชการครู 



 
 
 

 

 

  

                เครือข่ายผู้ปกครองกับการเข้ามามี บทบาทในฐานะ การสร้างความร่วมมือ แนวร่วม และหรือ
การมสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  การมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน เพ่ือที่จะให้เกิดกลไก ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองกับสถานศึกษา  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการที่รับผิดชอบ  

2. ประกาศ คัดเลือก สรรหา เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  

3.ออกค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง  

4. จัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  

5. จัดท าแผนภูมิเครือข่ายผู้ปกครอง  

6. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. สรุปผล รายงานผล 

 

 

             การบริหารและการพัฒนาองค์กร เป็นศิลปะในการด าเนินงาน ให้เป็นผลส าเร็จ ผู้บริหารไม่ใช่เป็น  
ผู้ลงมือปฏิบัติ แต่จะเป็นผู้ใช้ศิลปะในการท าให้ผู้ปฏิบัติท างานส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ตามที่ผู้บริหารตั้งใจ 
ผู้บริหารต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และวิกฤตทางด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ลักษณะงานบริหารจึง ม่
แน่นอน เสี่ยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารก็ควรแสวงหาโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้
เกิดกับองค์กร โดยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ โดยไม่ค านึงถึงตัว บุคคล แต่ให้
พิจารณาที่ผลงานเป็นหลัก  

 

การบริหารงานทั่วไป 

การบรหิารและการพฒันาองคก์ร 



 
 
 

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. แต่งตัง้คณะท างาน  

2. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาสถานศึกษา  

3. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารจัดการ  

4. จัดระบบบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

5. ประเมินผลงานและรายงานผลการพัฒนา  

6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

                 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความพร้อม หรือตรวจสอบตนเอง ให้มี
กิจกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพียงพอครอบคลุมจนมั่นใจว่า ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา เป็นคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน  

2. ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  

3. ประชุม วางแผนและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมฝ่ายบริหารทั่วไป  

4. จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน  

5. ขออนุมัติ 

6.ประชุมชี้แจงและประกาศใช้  

7. ติดตามและประเมินผล  

8. ปรับปรุง พัฒนา  

9. สรุปผล ปัญหาอุปสรรค 

การพฒันามาตรฐานการปฏิบตังิาน 



 
 
 

 

 

                  การบริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและพัฒนา
การศึกษา โดยจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษาในงานต่างๆ ส าหรับสมดุลและพัฒนาให้บุคลากรสามารถ
น า หรือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้จัดการศึกษา  

แนวทางปฏบิตั ิ 

1. แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ  

2. ส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

3. วางแผนก าหนดนโยบายหรือแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและ
การพัฒนาการศึกษา  

4. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในงานด้านต่างๆ  

5. สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหาร และพัฒนาการศึกษา  

6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตและการใช้เทคโนโลยี  

7. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการ พัฒนาเทคโนโลย ี 

8. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยี 

 

 

 

               การด าเนินงาน ดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นงานที่มี ความส าคัญ 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางแผน
มาตรการ การดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ด้านสาธารณูปโภคตลอดจนการ บ ารุงรักษา เพ่ือเอ้ือ    
อ านวยความสะดวก และปลอดภัยให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ศึกษาระเบียบมาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการ  

งานเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 

การดแูลอาคารสถานที ่และสภาพแวดลอ้ม 



 
 
 

2. จัดท าข้อบังคับ/ระเบียบการขอใช้สถานที่/แบบฟอร์มต่างๆที่เก่ียวข้อง  

3. จัดท าค าสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล ท าความสะอาด  

4. ด าเนินการ/ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมต่างๆให้ครอบคลุม  

5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

6. สรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่ 

 

 

                 การบริการด้านยานพาหนะ เป็นภารกิจที่จ าเป็นแก่หน่วยงานในการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง 
ของหน่วยงาน หรือสถานศึกษานั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ระเบียบ และมาตรการในการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง 
เพ่ือการบริหารส าหรับบุคลากรในสถานศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ใช้ยานพาหนะ รวมทัง้ต้องมีการควบคุม
ตรวจสอบ ซ่อม บ ารุงรักษา และสรุปรายงานการบริการด้านยานพาหนะ เป็นภารกิจที่จ าเป็นแก่หน่วยงานใน
การใช้ยานพาหนะส่วนกลางของหน่วยงานหรือสถานศึกษานั้น  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการใช้ยานพาหนะส่วนกลางของสถานศึกษา  

2. จ าแนกพาหนะส่วนกลาง โดยจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือความสะดวกในการควบคุม การบ ารุงรักษา การให้บริการ 
รวมทัง้การจัดท าเอกสารคู่มือประจ ารถและขออนุญาตช าระภาษีรถยนต์  

3. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้ ยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ ามันส่วนกลางหรือกรณ ี    
ที่ต้องใช้น้ ามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  

4. ก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบ ารุงรักษา การตรวจสภาพ การส่งซ่อม 
พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ  

5. ก าหนดสถานที่เก็บรักษายานพาหนะส่วนกลาง ให้อยู่ในที่ปลอดภัย และสอดคล้องกับ ระเบียบ กรณีขอ
อนุญาตน าพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกโรงเรียน ต้องด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
แบบฟอร์มที่ใช้  
    - แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
    - แบบสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  
    – บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ 

การบรกิารดา้นยานพาหนะ 



 
 
 

 

 

              การประสานการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบต้องมีการด าเนินการประสานงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1.ศึกษาการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  

2.ประสานงานหน่วยงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  

3.แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบด าเนินการประสานงานอย่างชัดเจน  

4.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทราบอย่างทั่วถึง 

 

 

              การทัศนศึกษาหรือการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา หมายถึง การที่ครูหรือหัวหน้าสถานศึกษา 
พานักเรียนไปท ากิจกรรมการเรียนการสอน ภายนอกสถานศึกษา ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปในเวลาเปิดท าการสอน 
หรือไม่ก็ได้ โดยมีโครงการรองรับและด าเนินการตามล าดับขั้น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปด้วย 
ความสมัครใจ ไม่ใช่เพ่ือการทดสอบหรือการวัดผล ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. เขียนโครงการ  

2. พิจารณาและขออนุญาต  

3. ขออนุญาตต้นสังกัด (ค้างคืน/ไม่ค้างคืน)  

4. ขออนุญาตผู้ปกครอง  

5. ก าหนดผู้รับผิดชอบ  

6. การใช้รถน าขบวน  

7. การท าประกันภัย  

การประสานการจดัการศกึษาในระบบและนอกระบบ 

การทศันศกึษา 



 
 
 

8. การเลือกยานพาหนะและผู้รับผิดชอบ  

9. การจัดท าแผนการเดินทาง  

10. การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง  

11. การพักแรม  

12. การรายงาน ผอ.  

13. ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

               งานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน เป็นงานที่ส่งเสริมพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้ 
นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง  ดังนั้นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็น
กระบวนการ ที่ด าเนินงาน ที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้ันตอนชัดเจน พร้อมมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มี
คุณภาพในการท างานที่ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานแนวทางปฏิบัติ  

2. ด าเนินการศึกษานกัเรียนรายบุคคล  

3. การคัดกรองนักเรียน  

4. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  

5. การปอ้งกันและแก้ไขปัญหา  

6. การส่งต่อ  

7. การประเมินผลการด าเนินงาน   

 

งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

 

งานกิจการนักเรยีน 



 
 
 

 

 

               สภานักเรียนสามารถน าหลักธรรมาภิบาลไปพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  การมีวินัย 
เคารพกติกา มีจิตอาสา เพ่ือสังคม รู้จักใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี  ซ่ึงกิจกรรมที่
สามารถท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะวิถีประชาธิปไตยให้กับ นักเรียน โดยการสนับสนุนให้ นักเรียนได้มีกิจกรรม
การเรียนรู้ กระบวนการประชาธิปไตย ได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบการเลือกตัง้ผู้แทนนักเรียน   เริ่มจากการเลือก
หัวหน้าห้อง หัวหน้าระดับชั้น ประธานชุมนุม  คณะกรรมการนักเรียน และ สภานักเรียน    

 แนวทางการปฏบิตั ิ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการที่รับผิดชอบ  

2. จัดท าแผนภูมิสภานักเรียน  

3. ออกค าสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน  

4. อบรมพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน  

5. คณะกรรมการสภานักเรียนจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

6. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน  

7. สรุปผล รายงานผล 

 

 

                  การที่นักเรียนจะมีอิสระที่ดี  เก่ง  มีความสุขได้นั้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างได้เป็นอย่างดีก็ 
คือ วินัย ถ้าเด็กทุกคนในโรงเรียนมีวินัยก็ย่อมเป็นการง่าย ทีจ่ะจัดกระบวนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่ 
จะท าให้นักเรียน เกิดลักษณะที่ดี เก่ง และมีความสุขได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้านักเรียนขาดวินัย ก็จะเป็น การ
ยากยิ่งท่ีจะจัดกระบวนการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมให้นักเรียน เกิดทักษะดังกล่าวได้ ดังนั้น งานวินัย 
นักเรียนจึงจ าเป็นที่โรงเรียนต้องพัฒนา และส่งเสริมระเบียบวินัย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียน
ปฏิบัติตาม รวมทัง้ต้องวางแนวทางการป้องกัน  แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

 แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. แต่งตัง้บุคลากรรับผิดชอบงานวินัยนักเรียน  

สภานกัเรยีน 

วนิยันักเรยีน 



 
 
 

2. จัดท าแผนงานป้องกันแก้ไขและส่งเสริมวินัย  

3. ด าเนินงานตามระเบียบและแผนงาน  

4. ก ากับดูแลนักเรียนให้ด าเนินงานตามวินัย  

5. ส่งเสริมและแก้ไขรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. ประเมินผลเพื่อหาทางแก้ไข 

 

 

                 งานอนามัยโรงเรียน เป็นงานที่ดูแลรับผิดชอบ ด้านสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้
บุคลากรในโรงเรียน มีสุขภาพอนามัยที่ดี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล 
สาธารณสุขเพ่ือตรวจ สุขภาพนักเรียน ครู ให้ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ อบรมต่าง ๆ 
การป้องกัน การระบาดของโรค จัดให้มีเอกสารเผยแพร่ และ แบบพิมพ์การใช้งานอนามัย  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. แต่งตัง้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน  

2. วางแผนการด าเนินงานอนามัยโรงเรียน  

3. จัดหา จัดซื้อ จัดบริการเวชภัณฑ์และดูแล  

4. ให้บริการสุขศึกษา ให้ค าปรึกษา 

5. ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข บุญมีปุรุราชรังสรรค์ (ศูนย์7) 

6. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานอนามัย โรงเรียน 

 

 

 

               การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เป็นการบริหารการประชาสัมพันธ์  
วิเคราะห์ข้อมูล ผลผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี  การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความ

งานอนามยัโรงเรยีน 

การประชาสมัพนัธง์านการศกึษา 



 
 
 

เข้าใจ เกี่ยวกับกิจการ ผลการด าเนินงาน ของสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน  

2. ส ารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์  

3. จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ รูปแบบ การติดต่อประสานงาน  

4. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร  

5. วางแผน บริหารข้อมูล ข่าวสาร วิเคราะห์ พิจารณา เลือกข้อก าหนดที่ตอบสนอง  

6. จัดกิจกรรมเสริมประชาสัมพันธ์  

7. ตรวจสอบ ประสานงาน เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ 

 8. ประเมินผล 

 

  

 

              การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาเพ่ือให้หน่วยงาน ชุมชน ได้มีส่วนร่วมใน 
การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. ศึกษาการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา จากการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล 

2. ประสานหน่วยงานต่างๆเพ่ือสนับสนุน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ฯลฯ  

3. แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

4.จัดท าทะเบียนการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา  

5.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อย่างทั่วถึง 

 

การสง่เสรมิ สนบัสนนุและประสานการจดัการศกึษาของบคุคล 
ชมุชน องคก์ร หนว่ยงาน และสถาบนัสงัคมอืน่ทีจ่ัดการศกึษา 



 
 
 

 

                เมื่อได้รับเกียรติและโอกาสให้ท าหน้าที่ “รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน”  สิ่งที่ควร 
คิดเปน็อันดับแรกคือ ยินดีและภูมิใจ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่  “ผู้น า” ขององค์กร  ความยินดี 
และความภูมิใจ จะท าให้เรามีพลังในการปฏิบัติงาน และจะเป็ นฐานส าคัญท่ีจะผลักดันให้เรามีความพร้อม   
ทัง้ร่างกายและจิตใจในการเป็นแบบอย่างแก่ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนของเรา ดังนั้นผู้รับต าแหน่ง 
“รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน” ประพฤติปฏิบัติงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้  
1. การเกษียนหนังสือ  

2. การลงหมายเหตุรายวัน  

3. การกล่าวในสถานการณ์และการบริหารความขัดแย้ง  

4. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

5. การด าเนินการประชุมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

6. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม (เวรยาม)  

7. การประสานงาน (ภายนอก / ภายใน)  

8. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรหรือหน่วยงาน (สื่อสารสองทาง)  

9. การสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร  

10. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (เฉพาะกิจ)  

11.การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

1. การเกษยีนหนงัสือ เกษียนหนังสือ แปลว่า เขียนหนังสือ แยกเป็น เกษียน (เขียน)+หนังสือ เป็นค าแผลง  
ในภาษาไทย ไม่ได้เป็นค าที่มาจากภาษาสันสฤตแต่อย่างใด แต่เป็นค าสร้างขึน้ใหม่เพ่ือใช้ในความหมายว่า 
ข้อความที่เขียนแทรกไว้  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือเลขาฯ มีวิธีเกษียนหนังสือ (บางทีก็เรียกว่าสรุปประเด็น) 
ดังนี้  
         - สรุปเรื่องจากหนังสือที่ส่งมาตัดทอนให้เหลือเฉพาะใจความส าคัญ  

         - แยกสรุปเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหา ส่วนข้อมูลเพ่ิมเติม และส่วนเสนอแนะ  

         - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหาและการใช้ภาษา  

         - ลงลายมือชื่อผู้เกษียน 

รกัษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 



 
 
 

          - ลงวัน เดือน ปี ผู้บังคับบัญชา มีวิธีเกษียนหนังสือ ดังนี้  
                 -  ส่วนที่เป็นค าวินิจฉัยสั่งการ เช่น ทราบ "ด าเนินการ" "เห็นชอบ" "อนุมัติ" "จัดและแจ้ง" 

                 -  ส่วนเพิ่มเติมค าวินิจฉัยสั่งการ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) เช่น อนุมัติ และให้รายงานผลการ 
ปฏิบัติงานให้รับทราบทุก 6 เดือน  

                 -  ลงลายมือชื่อ  
                 -  ลงวัน เดือน ปี ข้อควรค านึงส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือเลขาฯ สรุปใจความจากหนังสือ
ต้นฉบับ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้ภาษาท่ีสั้น กระชับ จะพิมพ์หรือเขียนด้วย ลายมือก็ได้ แต่ถา้เป็นลายมือควร
เขียนให้อ่านง่าย ระบุ วัน เดือน ปี ให้ตรงกับความเป็นจริงไม่ควร ย้อนหลัง หรือล่วงหน้า เว้นไว้แต่มีเหตุผล
จ าเป็นจริงๆรูปแบบของการเกษียน ใช้รูปแบบเดียวกับการบันทึก คือ ถึงใคร ข้อความสรุป ลงชื่อผู้เขียน และ
วัน เดือน ปี ที่เขียน เทคนิคการเกษียนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเลขาฯ 
                 - ก าหนดหมายเลขในวงกลม 1 2 3 ... ก ากับเรื่องท่ีเสนอขึ้นมาตามล าดับ 
                 - การเกษียน ให้เริ่มจากบริเวณครึ่งหน้ากระดาษลงไปและจากซ้ายไปขวา หากที่ไม่พอ เกษียณ 
ให้เขียนค าว่า "โปรดพลิก" และพลิกหน้าถัดไป เริ่มเกษียนจากส่วนบนสุดของ กระดาษ ไล่ล าดับลงล่างและ
จากซ้ายไปขวาเช่นกัน 
                 - ขีดเส้นใต้ ในส่วนที่เป็นใจความส าคัญ  
                 - ไม่ใช้ปากกาเน้นข้อความ เนื่องจาก กรณีที่ต้องส าเนาหนังสือแจ้งผู้อื่นต่อไป จะท าให้ความ
ชัดเจนของตัวหนังสือลดลง และไม่น่าอ่าน 

2. การลงหมายเหตรุายวนั สมุดหมายเหตุรายวัน เป็นเอกสารที่มีไว้ส าหรับผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารโรงเรียนจดบันทึกเหตุการณ์ส าคัญๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
วันของโรงเรียน ที่ควรบันทึกไว้ อาจมีไว้เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิง เป็นข้อมูลที่มีไว้ใช้ภายในหน้า หรือเก็บเป็น
ความ ทรงจ าส าหรับคนรุ่นหลัง  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

                - บันทึกด้วยปากกาหมึกสีด าหรือสีน้ าเงิน  

                - บันทึกเหตุการณ์ส าคัญๆทุกวันท าการและปิดท าการ (การระดมทรัพย์,การแก้ไขหลักฐาน,ภัย 
อันตราย,การท าโทษนักเรียน,บ าเหน็จความดีความชอบ) 

                - ควรบันทึกหลังจากหมดเวลาราชการของแต่ละวัน  

                - ลงลายมือชื่อผู้บันทึกในแต่ละวัน 

                - ห้ามลบหรือใช้น้ ายาลบค าผิด ให้ใช้หมึกแดงขีดทับข้อความที่บันทึกพลาด หรือเม่ือต้องการ
แก้ไขแล้วลงนามก ากับ พร้อมวัน เดือน ปี ย่อก ากับ ที่ริมกระดาษทุกแห่ง  



 
 
 

             - ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ให้ลงว่าปกติ  

3 การกลา่วในสถานการณแ์ละการบรหิารความขดัแยง้ การพูดในที่สาธารณะ เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการ      
เป็นผู้น า  เพราะนอกจากจะต้องพูดให้คนในองค์กรรับฟังในเรื่องของนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กรแล้ว  บางครัง้มคีวามจ าเป็นต้องพูดเพ่ือชี้แจงความเข้าใจกับคนนอกองค์กร ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับองค์กรของเรา  เพ่ือให้ภารกิจขององค์กรหรือสถานศึกษาของเรา สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ สู่ความส าเร็จ  โดยเฉพาะการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ เชิญชวนให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการใน สถานศึกษาของเรา ซึ่งนับเป็นเรื่องส าคัญมาก ที่ส าคัญคือ “ผู้น า” มักได้รับเกียรติให้พูด
หรือกล่าวในโอกาสหรือเวทีต่างๆ ในฐานะผู้น าขององค์กร จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ “การ
พูด” ในสถานการณ์หรือโอกาสต่างๆ นั่นหมายถึง มีความ พร้อมเสมอส าหรับการได้รับเกียรติให้พูดหรือกล่าว
ในวาระโอกาสต่างๆ 

แนวทางการปฏบิัต ิ 

                - ศึกษาวิธีการพูดหรือกล่าวในแต่ละสถานการณ์แต่ละโอกาสอันได้แก่ ค าทักทาย ค าขึน้ต้น     
ให้เหมาะสมกับงาน 

                - ประเด็น หรือเนื้อหาสาระตรงกับสถานการณ์/โอกาส/งานนั้น 

                - เวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการพูด 

                - น้ าเสียง (ดัง,หนัก,เบา)  

                - สายตา ที่ใช้กับผู้ฟังทั่วถึง ซึ่งหมายถึงการให้เกียรติผู้ฟัง 

                - การใช้ค าที่สุภาพ นุ่มนวล ให้เกียรติผู้ฟัง  

               - ค าลงท้ายที่เหมาะสมหรือจบแบบประทับใจ  

               - มีประโยคส าคัญ/มุกตลก ขบขัน ประกอบ ก็จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง ทัง้นี้ ต้องม ี   
การฝึกฝน  เรียนรู้อยู่ตลอดจะท าให้มีความม่ันใจ ไม่ประหม่า สามารถพูดหรือกล่าวได้ ในที่สาธารณะ         
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่าลืมว่า  บางที่เราอาจไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะได้รับเกียรติ ให้เป็นตัวแทนพูด
หรือกล่าวในงานต่างๆ ที่เราไปร่วมงานจึงต้องพร้อมเสมอส าหรับการพูด ผู้น ากับการพูด  

              - สร้างภาษากายให้ดูดี (ยิ้ม พยักหน้า ท่าทาง)  

                       - พูดสุภาพ 

                       - ชัดถ้อยชัดค า  



 
 
 

                     - ถูกกาลเทศะ 

                     - ไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูด  

                     - พูดด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์  

                     - ชื่นชม 

                     - ปลอบใจ  

                     - ไม่จ าเป็นต้องพูดตรงเกินไป 

6. การนเิทศ ก ากบั ตดิตาม   

1. จัดให้การปฐมนิเทศครูใหม่ให้เข้าใจในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ  

2. สถานศึกษาจัดการอบรม หรือให้การนิเทศด้วยการสอนแก่ครูอย่างสม่ าเสมอ 

3. แนะน าให้ครูรู้จักดัดแปลงเนื้อหาวิชาที่สอนให้เหมาะสมแก่สภาพท้องถิ่น  

4. ช่วยให้ครูมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนที่จะแก้ปัญหา และอุปสรรคในการเรียนการสอน  

5. เสนอแนะวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และสภาพแวดล้อมให้ครู  

6. ส่งครูไปสังเกตการสอนในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีได้  

7. ให้ครูได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการท่ีจัดขึ้นภายในและภายนอกกลุ่มสถานศึกษา  

8. จัดให้มีการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม  

9. จัดหาหนังสือทางวิชาการ คู่มือครู วารสาร และบริการอ่ืน ๆ เพื่อช่วยเหลือครูก้าวหน้าทาง วิชาการ และ
วิชาชีพ  

10. ผู้บริหารควรเยี่ยมชั้นเรียน เพ่ือมุ่งที่จะให้ค าปรึกษาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการสอน  

11. การบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่ครู  

12. ผู้บริหารควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของครู โดยใช้วิธีความเป็นธรรมให้มากที่สุด  

13. จัดให้มีการสัมมนาของคณะครู เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

14. สนับสนุนให้ครูมีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษา  

15. จัดให้มีการประกวดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาภายในกลุ่ม 



 
 
 

หน้าที่ที่จะต้องกระท าเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 3 ประการดังนี้    

1. ท าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นไปเก่ียวกับการเรียนการสอน ขั้นตรวจสอบถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นการ นิเทศ 
เรื่องท่ีควรจะตรวจสอบได้แก่ ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรของครู ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ของครูเกี่ยวกับ
เนื้อหาของหลักสูตร การใช้กลวิธีการสอนต่าง ๆ ตลอดจนการใช้สื่อการสอน ลักษณะของนักเรียนในแต่ละห้อง 
2. ท าหน้าที่ประเมินผลการเรียนการสอน  

3. ท าหน้าที่ช่วยส่งเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอน อันได้แก่ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย 
และโครงสร้างของหลักสูตร แนะแนวการท าโครงการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  จัดหาเครื่องมือ
ประกอบการสอน และแหล่งวิชาการ จัดบรรยากาศทางกายภายในห้องเรียนให้ น่าเรียนส่งเสริมให้ครูปรับปรุง
ตัวเองทัง้ด้านวิชาการ และวิชาชีพตลอดจนการพยายามให้ครู ประเมินผลการเรียน 

7. การประสานงาน (ภายนอก / ภายใน) การประสานงาน การจัดให้คนในองค์การท างานสัมพันธ์ สอดคล้อง
ให้คนในองค์กรท างานสัมพันธ์ สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการท างาน อีกท้ังความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความคิดความเข้าใจตรงกัน       
มีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ไม่เกิด ความสับสนขัดแย้งกัน เป็นสิ่งส าคัญท่ีเกดิจากการประสานงานที่ดี    
ในองค์กร  

หลักการประสานงาน 

 1. จดัระบบการติดต่อ สื่อสารที่ดี ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

 2. จัดระบบความร่วมมือที่ดี มีน้ าใจ ไม่วางเฉย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

 3. จัดระบบการประสานงานที่ดี การสังสรรค์ต่างๆ เพ่ือความเข้าใจตรงกันและความสัมพันธ์อันดีของ คนใน
องค์กร  

4. จัดให้คนในองค์กร โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติภารกิจเกิดความชัดเจน ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร เพื่อ
สะดวกแก่การประสานงานในการปฏิบัติงาน 

8. การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดกีับบุคลากรหรอืหนว่ยงาน (สือ่สารสองทาง)  

         1.การจัดการศึกษา ในการจัดกรศึกษาชุมชุนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน เช่น ในด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยโรงเรียนจะขอความร่วมมือมายังชุมชนในด้านการเป็นวิทยากร หรือเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั้นๆ  ซึ่งชุมชนจะเป็น แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ          
ที่โรงเรียนจะให้นักเรียนไปศึกษาหาความรู้ หรือด าเนินการได้โดยเชิญคนในชุมชนมา เป็นวิทยากร หรือให้
ผู้เรียนเข้าไปศึกษา และฝึกงานในชุมชนด้วยตัวเอง ซึ่งคนในชุมชนจะท าหน้าที่เป็น วิทยากรที่คอยให้ความรู้แก่
นักเรียน นอกจากชุมชนยังมีส่วนร่วมในด้านทุนทรัพย์ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆจากชุมชน เช่น ขอบริจาคเงิน 



 
 
 

ทุนการศึกษา จากประชาชนในชุมชนเพ่ือมาให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา การทอดผ้าป่าต่างๆ และกิจกรรม 
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการจึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ซึ่งก็ได้รับ 
ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด  

       2. การบริการกิจกรรมเสริม ในดา้นการบริการกิจกรรมเสริมก็จะเป็นงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานวันเด็ก 
งานวันพ่อ งานวันแม่ การประชุมผู้ปกครองต่างๆ เป็นต้น โรงเรียนจะเชิญคนในชุมชน เพ่ือขอความร่วมมือให้
ไปร่วมในกิจกรรม ต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  ซึ่งจากการท ากิจกรรมที่ผ่านมาทางคนในชุมชนก็ได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในบางกิจกรรมทางโรงเรียนก็ต้องอาศัยสถานที่ภายในชุมชนในการท ากิจกรรม 
เช่น   วนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

9. ด้านบริการสถานที ่ในดา้นการบริการแกช่มุชน โรงเรียนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมาใช้บริการ
ด้าน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หรือบริเวณโรงเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมที่จ าเป็นต่างๆ ได้ เช่น การใช้สนามกีฬา 
ของโรงเรียนในการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ การใช้ห้องสมุดหรือหอประชุมของโรงเรียนในการประชุมชาวบ้าน 
หรือแสดงการสาธิตและนิทรรศการต่างๆ   


