
บทนํา 

ขอมูลพื้นฐานในการพฒันาสถานศกึษา 

วิสัยทศัน พนัธกิจ เปาประสงค อัตลกัษณ และเอกลักษณของสถานศกึษา 
 
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนบานตาเรืองฯ 

วิสัยทัศน (VISION) 

 พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กาวหนาเทคโนโลยี สุขภาพดีมีวินัย ใสใจเรียนรู เชิดชูคุณธรรม 

นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ (Mission) 

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

 2. พัฒนากระบวนการคิดและส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย 

 3. สงเสรมิสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวนิัย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 4. พัฒนาทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม 

 

เปาประสงค (Goal) 

 1. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานสากล  

 2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และมีความสามารถในการใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย  

 3. นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 4. บุคลากรทางการศึกษามีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

 5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม 

 

คําขวัญของโรงเรียน 
 สุขภาพดี สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย   
  

อัตลักษณ 
 นักเรียนดีดวยวิถีพอเพียง  
      

เอกลักษณของโรงเรียน 
โรงเรียนดีวิถีพอเพียง 
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานตาเรืองฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใช

วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อ

การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 ๓. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ท่ีเผชิญไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา 

และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 

 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ  ไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการ

สรางเสรมิความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม  การปรับตัว

ใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผล

กระทบตอตนเองและผูอื่น 

 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตางๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางาน  การ

แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานตาเรืองฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยู

รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 ๑.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

 ๒.  ซื่อสัตยสุจริต 

 ๓.  มีวินัย 

 ๔.  ใฝเรียนรู 

 ๕.  อยูอยางพอเพียง 

 ๖.  มุงมั่นในการทํางาน 

 ๗.  รักความเปนไทย 

 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
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คานิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ   

 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 ๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 

 ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

 ๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม 

 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผ่ือแผและแบงปน 

 ๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 

 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

 ๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาท สมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะขยายกิจการ

เมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 ๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัว

ตอบาปตามหลักของศาสนา 

 ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

ยุทธศาสตรโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ 

  2. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

  3. การสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 4. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 

 

การบริหารดวยรูปแบบ Bantaruang 4G Model  

 

ข้ันตอนท่ี 1 ปจจัยนําเขา (INPUTS) ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก 

B : Brainstorming หมายถึง การระดมความคิดจากบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอก เนนการมี 

สวนรวม และกําหนดเปนวิสัยทัศนในการพัฒนาโรงเรียน 

A : Attitude and Culture การสงเสริมเจตคติท่ีดีและวัฒนธรรมองคกรในการพัฒนาโรงเรียน  

N : New Plan หมายถึง การรวมกันปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการของโรงเรียนใหสอดคลอง            

ตามวิสัยทัศน และเปาหมายความสําเร็จท่ีวางไว 
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ข้ันตอนท่ี 2 กระบวนการ (PROCESSES) ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก 

T : Team หมายถึง การสรางทีมงานท่ีเขมแข็ง ไดแก การปรับโครงสรางการบริหาร การแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานตามความถนัด และความสามารถ 

A : Activity of 4G  หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีดี 4G  

- Good knowledge การพัฒนาความรูท่ีดี ไดแก การพัฒนาทักษะความรู ทักษะความคิดโดยการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมพัฒนาการผูเรียน การเรียนรูภาษาตางประเทศ การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ เชน Active Learning / TLLM / STEM / PBL เปนตน 

- Good Activity การพัฒนากิจกรรมท่ีดี ไดแก การสงเสริมทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต เชน การพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สถานศึกษาพอเพียง 

สถานศึกษาสีขาว การพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ เปนตน 

- Good Environment การพัฒนาส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดแก การพัฒนาสภาพแวดลอมในหองเรียน และ

นอกหองเรียน พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ หองน้ํา โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค สนามกีฬา สนามเด็ก

เลน สวนเกษตรพอเพียง และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- Good Inspection การพัฒนาการนิเทศติดตามท่ีดี ไดแก การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม           

การพัฒนาปฏิทินการนิเทศติดตาม การพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตาม การพัฒนาเอกสารการนิเทศติดตามใหได

มาตรฐาน   

R : Responsibility หมายถึง กําหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในภารกิจท่ีชัดเจน  

U : Understand หมายถึง การสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ พัฒนาระบบการบริหาร และบริการท่ีรวดเร็ว ชัดเจน และไดมาตรฐาน 

 

ข้ันตอนท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ (OUTPUTS/OUTCOMES) ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก 

A : Achievement Goal หมายถึง การกําหนดเปาหมายความสําเร็จโดยกําหนดเปนเปาหมายระยะส้ัน 

ระยะกลาง และระยะยาว  

N : Network สงเสริมการพัฒนาเครือขายภายนอกองคกรเพื่อสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียน 

 

ข้ันตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง (Feedback) ประกอบดวย 1 กิจกรรม คือ 
G : Growth continuous สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีความกาวหนาตาม

มาตรฐานสากล เติบโตไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน เปนข้ันตอนท่ีจะทราบถึงปญหาท้ังหมดของการพัฒนาโรงเรียน

เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยศึกษาจากแบบสอบถาม ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นตาง ๆ ซึ่งจะสะทอนขอมูล

กลับใหเห็นท้ังจุดเดน จุดดอย และจุดท่ีควรพัฒนาตอไปในอนาคต ท้ังในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอน

กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงาน โดยใชหลักการวิจัยมาบูรณาการในการศึกษาหา

แนวทางแกปญหาตอไป 
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โครงสรางการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 
 

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
 

      ระบบโครงสรางการบริหาร โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 
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ฝายบริหารวิชาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

         การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจท่ีสําคัญของการบริหารโรงเรียนตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545 ถือเปนงานท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เปนหัวใจของการจัด

การศึกษา   ซึ่งท้ังผูบริหาร โรงเรียน คณะครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญ

และมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแกไขอยางเปน ระบบและ

ตอเนื่อง มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะให

สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน โรงเรียน ชุมชน  

ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง

ในการบริหารและจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผลรวมท้ัง

ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว และ สอดคลองกับความตองการของ

นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน  

2. เพื่อใหการบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคลองกับระบบ 

ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหนวยงานภายนอก 

3. เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูท่ีสนองตอความ 

ตองการของผูเรียน ชุมชน และ ทองถ่ิน  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล  

ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และ สถาบันอื่นๆอยางกวางขวาง  
 

ดานบริหารวิชาการ 
 1. หัวหนางานบริหารวิชาการ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมการบริหารวิชาการ มีหนาท่ี ดูแล กํากับ ติดตาม 

กล่ันกรองอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในกลุมการบริหาร

วิชาการตามขอบขายและภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร การ

ประสานงานและใหบริการสนับสนุน สงเสริมใหฝายบริหารงานวิชาการตางๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการ

และดําเนินการตามบทบาทภารกิจ อํานาจหนาท่ีดวยความเรียบรอยตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูล 

ขาวสาร เอกสาร ส่ือ อุปกรณทางการศึกษา และทรัพยากรท่ีใชในการจัดการศึกษาแกเจาหนาท่ีของแตละฝายงาน

เพื่อใหฝายบริหารจัดการไดอยางสะดวกคลองตัว มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 

 2. หัวหนาวิชาการสายช้ัน ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยหัวหนากลุมการบริหารวิชาการ มีหนาท่ีชวยหัวหนากลุม       

การบริหารวิชาการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหนาท่ีอื่นๆท่ีหัวหนากลุมบริหาร

วิชาการมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีแทนในกรณีหัวหนาบริหารงานวิชาการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 



คูมือการบริหารโรงเรียนบานตาเรืองฯ หนา 7 
 

ขอบขายงานบริหารวิชาการ มีดังนี้ 

 1. การพัฒนาหรือการดําเนินงานเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน              

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทําไว 

2) วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกําหนดจุดเนนหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุมเครือขาย

สถานศึกษาใหความสําคัญ 

3) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนํามาเปนขอมูลจัดทําสาระการ

เรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

4) จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาเพื่อนําไปจัดทํารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม

จัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพื่อจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหแกผูเรียนประเมินผลและปรับปรุง 

5) ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

 2. การวางแผนงานดานวิชาการ  หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกํากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน

วิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการ

เทียบโอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสงเสริมชุมชนใหมี

ความเขมแข็งทางวิชาการ 

2) ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยความรวมมือของเครือขายสถานศึกษา 

2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ บูรณาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนพัฒนาคุณธรรมนําความรูตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ใชส่ือการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู 

4) จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู 

5) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

6) สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียนและชวยเหลือนักเรียนพิการดอยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษ 

 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง 

 1.1) จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใชเองใหทันกับการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและ

สังคมและเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอื่น 

 1.2) จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา                  

มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
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 1.3) จัดใหมีวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 1.4) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหสูงและลึกซึ้งมากข้ึนสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก 

การศึกษาดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศ ผูบกพรอง พิการ และ

การศึกษาทางเลือก 

 1.5) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน สังคม และโลก 

2) สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู การสอนและอื่นๆใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ โดยความรวมมือของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

เครือขายสถานศึกษา 

3) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษารับทราบ 

 5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 

2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหา 

3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการ

อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝง

คุณธรรม คานิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพึ่งประสงคไวในทุกวิชา 

5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความ

สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความรวมมือ กับบิดามารดาและบุคคลใน

ชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 6. การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคลองกับ

นโยบายระดับประเทศ 

2) จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 

4) จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงช้ัน และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีท่ีมีผูเรียนไมผานเกณฑ           

การประเมิน 

5) จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
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6) จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชในการอางอิง 

ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

7) ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนดานตางๆ รายป/รายภาคและตัดสินผลการเรียน

การผานชวงช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8) การเทียบโอนผลการเรียนเปนอํานาจของสถานศึกษาท่ีจะแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ

กําหนดหลักเกณฑวิธีการ ไดแก คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ท้ังในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพรอมท้ังใหผูบริหาร

สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) กําหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานของนักเรียน ครู 

และผูเกี่ยวของกับการศึกษา 

2) พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสําคัญใน

การเรียนรูท่ีซับซอนข้ึนทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปญหา การผสมผสาน

ความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาท่ีตนสนใจ 

3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 

4) รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนใหครู

นําผลการวิจัยมาใช เพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 8.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียงเพื่อสนับสนุนการ

แสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

2) จัดระบบแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน เชน พัฒนาหองสมุด

หมวดวิชา หองสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือในหองเรียน หองพิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย หองคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต 

ศูนยวิชาการ ศูนยวิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เปนตน 

3) จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถ่ินใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนของสถานศึกษาของ

ตนเอง เชน จัดเสนทาง/แผนท่ี และระบบการเช่ือมโยงเครือขายหองสมุดประชาชน หองสมุดสถาบันการศึกษา 

พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ 

4) สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูและนิเทศ 

กํากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 9.  การนิเทศการศึกษา หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) สรางความตระหนักใหแกครูและผูเกี่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปนกระบวนการ

ทํางานรวมกันท่ีใชเหตุผลการนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแตละบุคคลใหมีคุณภาพ การนิเทศ

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหทุกคนเกิดความเช่ือมั่นวา ไดปฏิบัติถูกตอง กาวหนา และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง 
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2) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพท่ัวถึงและตอเนื่องเปนระบบและกระบวนการ 

3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 10. การแนะแนวการศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเปนองคประกอบสําคัญ โดยใหทุกคนใน

สถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2) จัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะนําและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3) สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4)  สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเพื่อใหสามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรูและเช่ือมโยง สูการดํารงชีวิตประจําวัน 

5) คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ทําหนาท่ีครูแนะแนวครูท่ี

ปรึกษา ครูประจําช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6) กํากับดูแล นิเทศติดตามสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 

7) สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครองและชุมชน 

8) ประสานงานดานการแนะแนว ระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน บาน ศาสนสถาน 

ชุมชน ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 

9) เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความตองการของชุมชน 

2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสรางการบริหารท่ีเอื้อตอการพัฒนางานและการสราง

ระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ขอมูล มีความสมบูรณเรียกใชงาย สะดวก 

รวดเร็ว ปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

3) จัดทําแผนสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 

4) ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตองสรางระบบ

การทํางานท่ีเขมแข็งเนนการมีสวนรวม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)    หรือท่ีรูจักกัน

วาวงจร PDCA 

5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่องดวยการสนับสนุนใหครู 

ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพื่อรองรับการประเมนิคุณภาพ

ภายนอก 

7) จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําป โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน 
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 12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

2) สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

3) สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิ

ปญญาและวิทยาการตางๆ 

4) พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการ

แลกเปล่ียนประสบการณระหวางชุมชน 

 13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น มีหนาท่ีรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสราง

พัฒนาการของนักเรียนทุกดานรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

2) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและ

เอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

3) ใหบริการดานวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในท่ีอื่นๆ 

4) จัดกิจกรรมรวมชุมชน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกาการประชุม

ผูปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน การรวมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอื่นเปนตน 

 14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในเรื่อง

เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ การเพิ่มความพรอมใหกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีรวม

จัดการศึกษา 

3) รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร-เอกชน 

องควิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นรวมกันจัดการศึกษาและใชทรัพยากรรวมกัน

ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

4) สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรวมกันระหวางสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ

การณ และสถาบันสังคมอื่น 

5) สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ และสถาบันสังคมอื่น ไดรับความชวยเหลือ

ทางดานวิชาการตามความเหมาะสมและจําเปน 
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6) สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ท้ังดานคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ศึกษาและวิเคราะหระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผูท่ี

เกี่ยวของทุกรายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

2) จัดทํารางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของทุก

ฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

3) ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาและแกไขปรับปรุง 

4) นําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

5) ตรวจสอบและประเมินผลการใชระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา

และนําไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคลองกลับหลักสูตร

สถานศึกษาเพื่อเปนหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 

2) จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน ใบความรู

เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด                 

ใบงาน ใบความรูเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

 17. การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรูและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

2) พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

พรอมท้ังใหมีการจัดต้ังเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

3) พัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุงเนนการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี

ใหขอเท็จจริงเพื่อสรางองคความรูใหมๆเกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหลงส่ือท่ีเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 

4) พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน 

5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใชและพัฒนาส่ือและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 18. การรับนักเรียน หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ใหสถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบงเขตพื้นท่ีบริการการศึกษารวมกัน และเสนอขอตกลง

ใหเขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นชอบ 

2) กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3) ดําเนินการรับนักเรียนตามท่ีแผนกําหนด 

4) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนในการติดตามชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาในการเขาเรียน 

5) ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเขาเรียนใหเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

 19.  การจัดทําสํามะโนนักเรียน มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจขอมูล จํานวนนักเรียนท่ีจะเขารับบริการทางการศึกษา

ในเขตบริการของสถานศึกษา 

2) จัดทําสํามะโนผูเรียนท่ีจะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

 3) จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสํามะโนผูเรียนใหเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 

 20. การทัศนศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

 1)  วางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

 2)  ดําเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

 

ฝายบรหิารบคุคล 
  การบริหารบุคคล หมายถึง  การหาทางใชคนท่ีอยูรวมกันในองคกรนั้น ๆใหทํางานไดผล ดีท่ีสุด  ส้ินเปลือง

คาใชจายนอยท่ีสุด  ในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหผูรวมงานมีความสุขมีความพอใจ ท่ีจะใหความรวมมือและ

ทํางานรวมกับผูบริหาร เพื่อใหงานขององคกรนั้นๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

แนวคิด  

   ๑. ปจจัยทางการบริหารท้ังหลายคนถือเปนปจจัยทางการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุด 

  ๒. การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจและมี

ความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 

 ๓. การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถจะมีสวนทําใหบุคลากร มีขวัญ

กําลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน สงผลใหงานประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๔ . การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องจะทําให บุคลากร 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือรนพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 

  ๕. การบริหารงานบุคคลเนนการมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนไดเสียเปนสําคัญ 

วัตถุประสงคของการบริหารงานบุคลากร 

๑. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๒. สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๓. สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแกผูเกี่ยวของอยางท่ัวถึง และมี

ประสิทธิภาพ 

๔. สงเสริม และสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 
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๕. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน 

๖. สงเสริมใหคณะครูปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต 

๗. สงเสริมใหคณะครูปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 เปาหมาย (Goals) ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  

  ๑. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๒. สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๓. สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแกผูเกี่ยวของอยางท่ัวถึง และมี

ประสิทธิภาพ 

๔. สงเสริม  และสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 

๕. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน 

๖. สงเสริมใหคณะครูปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต 

๗. สงเสริมใหคณะครูปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอบขายการบริหารงานบุคคล 

 1. งานวางแผนอัตรากําลัง/การกําหนดตําแหนง มีหนาท่ี 

1) จัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจําปและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2) จัดทําแผนงานอัตรากําลังครู /การกําหนดตําแหนงและความตองการครูในสาขาท่ีโรงเรียนม ี

ความตองการ   

3) จัดทํารายงานอัตรากําลังครูตอหนวยงานตนสังกัด 

 2. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง มีหนาท่ี  

1) วางแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรรและกําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

2) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลท่ีรับสมัคร 

3) จัดทําประกาศรับสมัคร 

4) รับสมัคร และการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร 

5) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมิน 

6) แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

7) สอบคัดเลือก  

8) ประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

9) การเรียกผูท่ีผานการคัดเลือกมารายงานตัว 

10) จัดทํารายตอหนวยงานตนสังกัด 

 3. การพัฒนาบุคลากร มีหนาท่ี  

1)  จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําป  

2)  สํารวจความตองการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3)  จัดทําแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4)  สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนา 

5)  จัดทําแฟมบุคลากรในโรงเรียน 
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6)  ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูอํานวยการ  

7)  งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีหนาท่ี  

1)  จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําป  

2)  นิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3)  ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําป 

4)  จัดทําบัญชีผูท่ีไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันประจําปโดยยึดหลักความโปรงใส คุณธรรมจริยธรรมและ 

การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 

5)  แตงต้ังผูท่ีไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนรายงานตอตนสังกัด 

 5. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ มีหนาท่ี  

1) จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

2) สํารวจความตองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากร 

3) สงเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4) จัดทําแฟมขอมูลการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

6. วินัยและการรักษาวินัย มีหนาท่ี  

1)  จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

2)  จัดทําแฟมขอมูลเกี่ยวกับการทําผิดเกี่ยวกับวินัยของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 7. สวัสดิการครู มีหนาท่ี  

1) วางแผนดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

2) มอบของขวัญเปนกําลังใจในวันสําคัญตางๆ  วันเกิด  แสดงความยินดีท่ีผานการประเมินครูชํานาญ

การพิเศษ  ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3) ซื้อของเยี่ยมไขเมื่อเจ็บปวยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

 8. สํามะโนนักเรียน/รับนักเรียน มีหนาท่ี  

1) วางแผนในการจัดทําสํามะโนนักเรียน 

2) สํามะโนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน 

3) จัดทําเอกสารการรับสมัครนักเรียน   

4) เปดรับสมัครนักเรียน  

5) จัดทําแฟมนักเรียน  

6) สรุปการจัดทําสํามะโนนักเรียนรายงานหนวยงานตนสังกัด 

 9. การปฏิบัติราชการ 

  9.1 การลา  การลาแบงออกเปน  ๙  ประเภท  คือ 

1) การลาปวย 

2) การลาคลอดบุตร 

3) การลากิจสวนตัว 

4) การลาพักผอน 
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5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 

6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

7) การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 

8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

9) การลาติดตามคูสมรส 

 การลาปวย  ขาราชการซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัวใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลาเวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลา ในวันแรกท่ีมา

ปฏิบัติราชการก็ได  ในกรณีท่ีขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงช่ือในใบลาไดจะใหผูอื่นลาแทนก็

ได  แตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  การลาปวยต้ังแต ๓๐ วันข้ึนไป ตองมีใบรับรอง

ของแพทยซึ่งเปนผูท่ีไดข้ึนทะเบียนและ รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย  ในกรณี

จําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจอนุญาตจะส่ังใหใชใบรับรองของแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได  

การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน  ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน  ถาผูมีอํานาจ อนุญาตเห็นสมควร  

จะส่ังใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือส่ังใหผูลาไปรับการ ตรวจจากแพทยของทางราชการ

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

 การลาคลอดบุตร  ขาราชการซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงช่ือในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทน ก็

ได แตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับ เงินเดือนครั้งหนึ่ง

ได  การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอดกอนหรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลว ตองไมเกิน ๙๐ วัน 

 การลากิจสวนตัว  ขาราชการซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปน ไมสามารถ

รอรับ อนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไวแลว หยุดราชการ ไปกอนก็ได  แตจะตอง

ช้ีแจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง

ได  ใหเสนอหรือจัดสง ใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันที

ในวัน แรก ท่ีมาปฏิบัติราชการ  ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว  โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน  ๔๕ วันทําการ  

ขาราชการท่ีลาคลอดบุตรตามขอ  ๑๘ แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรใหมี สิทธิลาตอเนื่องจาก

การลาคลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ  โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 

 การลาพักผอน ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได ๑๐ วันทําการ เวนแตขาราชการดังตอไปนี้ 

ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปท่ีไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง ๖ เดือน 

   ๑. ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครั้งแรก ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลว

ตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก 

  ๒.  ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง 

แลว ตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแตวันออกจากราชการ 

  ๓. ผูซึ่งถูกส่ังใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย วาดวยการรับ

ราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ แลวตอมา ไดรับบรรจุเขารับราชการ

อีกถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําปหรือลาพักผอนประจําป แลวแตไมครบ ๑๐ วันทําการ ใหสะสม
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วันท่ียังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอน สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไม

เกิน ๒๐ วันทําการ สําหรับผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสม 

รวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ 

 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 

หรือขาราชการท่ีนับถือศาสนา อิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย

ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือ

กอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตาม

วรรคหนึ่งใหช้ีแจงเหตุผลความ จําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใหลา

หรือไมก็ได  ขาราชการท่ีไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไป 

ประกอบพิธีฮัจยแลวจะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วัน นับแต วันเริ่มลา  และ

จะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแตวันท่ีลาสิกขา  หรือ วันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศ

ไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 

 การลาเขารับการตรวจเลอืกหรือเขารับการเตรียมพล ขาราชการท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก 

ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชากอนวัน เขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา ๔๘ ช่ัวโมง สวนขาราชการท่ีไดรับ

หมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน ๔๘ ช่ัวโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตน

ไป และใหไปเขา รับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําส่ัง 

อนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ  หรือหัวหนา สวนราชการ

ข้ึนตรง 

 การลาไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปศึกษาฝกอบรม ดูงาน 

หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือ

หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงเพื่อพิจารณาอนุญาตสําหรับการลาไปศึกษาฝกอบรมดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยใน

ประเทศใหเสนอหรือจัดสง ใบลาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงเพื่อพิจารณา

อนุญาต  เวนแตขาราชการกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอปลัดกรุงเทพมหานคร  สําหรับหัวหนา สวน

ราชการให เสนอหรือจัดสง ใบลาตอปลัดกระทรวง   หัวหนาสวนราชการ ข้ึนตรงและขาราชการ   ใน

ราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัดสวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอ หรือจัดสงใบลา

ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาอนุญาต 

 การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการ

ระหวางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลา ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อพิจารณา โดยถือ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนด 

 การลาติดตามคูสมรส  ขาราชการซึ่งประสงคติดตามคูสมรสใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกิน 

สองปและในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินส่ีป ถาเกินส่ีป ใหลาออกจาก

ราชการสําหรับปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการข้ึนตรง และขาราชการ  ในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสง

ใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด  สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาอนุญาต 
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 10. วินัยและการดําเนินการทางวินัย     

 วินัย :  การควบคุมความประพฤติของคนในองคกรใหเปนไปตามแบบแผนท่ีพึงประสงค 

วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ขอบัญญัติท่ีกําหนดเปนขอหามและ ขอปฏิบัติตามหมวด ๖   

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒    

พ.ศ. ๒๕๕๑ โทษทางวินัย มี ๕  สถาน คือ 

วินัยไมรายแรง มีดังนี ้ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน 

วินัยรายแรง มีดังนี ้ ปลดออก ไลออก 

การวากลาวตักเตือน หรือการทําทัณฑบน ไมถือวาเปนโทษทางวินัยใชในกรณีท่ีเปนความผิด เล็กนอย  

และมีเหตุอันควรงดโทษ  การวากลาวตักเตือนไมตองทําเปนหนังสือแตการทําทัณฑบนตองทําเปนหนังสือ (มาตรา  

๑๐๐ วรรคสอง)  

 โทษภาคทัณฑ  ใชลงโทษในกรณีท่ีเปนความผิดเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน  โทษภาคทัณฑไม

ตองหามการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

   โทษตัดเงินเดือนและลดข้ันเงินเดือน ใชลงโทษในความผิดท่ีไมถึงกับเปนความผิดรายแรง และไมใชกรณีท่ี

เปนความผิดเล็กนอย 

   โทษปลดออกและไลออก ใชลงโทษในกรณีท่ีเปนความผิดวินัยรายแรงเทานั้น 

  การลดโทษความผิดวินัยรายแรง หามลดโทษตํ่ากวาปลดออก  ผูถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จ

บํานาญเสมือนลาออกการส่ังใหออกจากราชการไมใชโทษทางวินัย 

 วินัยไมรายแรง  ไดแก  

   ๑. ไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  ๒. ไมปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม ตองมีความวิริยะ อุตสาหะ

ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส รักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

  ๓. อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจและหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง หรือ ทางออมหา

ประโยชนใหแกตนเองและผูอื่น 

   ๔. ไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หนวยงาน

การศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมให เกิดความเสียหายแก

ราชการ 

  ๕. ไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ ระเบียบของทาง

ราชการแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะ เปนการไมรักษาประโยชนของ

ทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายใน ๗ วัน เพื่อใหผูบังคับ บัญชาทบทวนคําส่ังก็ได และเมื่อเสนอ

ความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือใหปฏิบัติ ตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

  ๖. ไมตรงตอเวลา ไมอุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการและผูเรียน ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี ราชการโดยไม

มีเหตุผลอันสมควร 
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  ๗. ไมประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนชุมชน  สังคม  ไมสุภาพเรียบรอยและรักษา ความสามัคคี  ไม

ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียนและขาราชการดวยกัน หรือผูรวมงานไมตอนรับหรือ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม

ตอผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

  ๘. กล่ันแกลง  กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง 

  ๙. กระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสีย

เกียรติศักด์ิในตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 

  ๑๐. เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้น ในหาง

หุนสวนหรือบริษัท 

  ๑๑. ไมวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏบัิติหนาท่ี และในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวของ กับประชาชน

อาศัยอํานาจและหนาท่ีราชการของตนแสดงการฝกใฝสงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล  กลุมบุคคลหรือพรรค

การเมืองใด 

  ๑๒. กระทําการอันใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 

  ๑๓. เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ไมปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา กระทําผิดวินัย 

หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาท่ี

ดังกลาวโดยไมสุจริต 

 วินัยรายแรง ไดแก  

  ๑. ทุจริตตอหนาท่ีราชการ 

  ๒. จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษามติครม.หรือ

นโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเลอหรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน ของทางราชการอันเปนเหตุ

ใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

   ๓. ขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาท่ีราชการ 

โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

  ๔. ละท้ิงหนาท่ีหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง

รายแรง 

  ๕. ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  ๖. กล่ันแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนผูมาติดตอราชการ อยางรายแรง 

  ๗. กล่ันแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง เปนเหตุใหผูอื่นไดรับ ความเสียหาย

อยางรายแรง 

  ๘. กระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสีย

เกียรติศักด์ิในตําแหนงหนาท่ีราชการโดยมุงหมายจะใหเปนการซื้อขายหรือใหไดรับ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงหรือ

วิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการกระทําอันมีลักษณะ เปนการใหหรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิ

ประโยชนอื่นเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับการบรรจุและ แตงต้ังโดยมิชอบ 

  ๙. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบหรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือ

จางวาน ใชผูอื่นทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  การเล่ือนตําแหนง  

การเล่ือนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน 
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  ๑๐. รวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการ ไมวา

จะมีคาตอบแทนหรือไมเพื่อใหผูอื่นนําผลงานนั้นไปใชประโยชนเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเล่ือนตําแหนง  

เล่ือนวิทยฐานะ  หรือใหไดรับเงินเดือนในอันดับท่ีสูงข้ึน 

  ๑๑. เขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการใด ๆ  อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการ

เลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกต้ังอื่นท่ีมีลักษณะเปนการสงเสริมการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมท้ังการสงเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงใหผูอื่นกระทําการในลักษณะเดียวกัน 

  ๑๒. กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุก

หรือใหรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท  หรือลหุโทษ หรือกระทํา

การอื่นใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 

  ๑๓. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนใหผูอื่นเสพยาเสพติด 

  ๑๔. เลนการพนันเปนอาจิณ 

  ๑๕. การลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษาไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบ ของตนหรือไม 

 การดําเนินการทางวินัย  

  การดําเนินการทางวินัย  กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการในการออกคําส่ังลงโทษ  ซึ่งเปนข้ันตอนท่ี

มีลําดับกอนหลังตอเนื่องกัน อันไดแก  การต้ังเรื่องกลาวหาการสืบสวนสอบสวน  การพิจารณาความผิดและ

กําหนดโทษและการส่ังลงโทษรวมท้ังการดําเนินการตาง ๆ  ในระหวางการสอบสวนพิจารณา เชน การส่ังพัก การ

ส่ังใหออกไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 

 หลักการดําเนินการทางวินัย  

  ๑. กรณีท่ีผูบังคับบัญชาพบวาผูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนอยูแลว

ผูบังคับบัญชาก็สามารถดําเนินการทางวินัยไดทันที 

  ๒. กรณีท่ีมีการรองเรียนดวยวาจาใหจดปากคํา ใหผูรองเรียนลงลายมือช่ือและวัน เดือน ป พรอมรวบรวม

พยานหลักฐานอื่นๆ ประกอบการพิจารณาแลวดําเนินการใหมีการสืบสวนขอเท็จจริง โดยต้ังกรรมการสืบสวนหรือ

ส่ังใหบุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นวามีมูลก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวน ตอไป 

  ๓. กรณีมีการรองเรียนเปนหนังสือผูบังคับบัญชาตองสืบสวนในเบ้ืองตนกอนหากเห็นวา ไมมีมูลก็ส่ังยุติเรื่อง

ถาเห็นวามีมูลก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวนตอไป  กรณีหนังสือรองเรียนไมลง ลายมือช่ือและท่ีอยูของผูรองเรียน

หรือไมปรากฏพยานหลักฐานท่ีแนนอนจะเขาลักษณะของบัตร สนเทห  มติครม.หามมิใหรับฟงเพราะจะทําให

ขาราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหนาท่ี 

  ข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย   

1. การต้ังเรื่องกลาวหาเปนการต้ังเรื่องดําเนินการทางวินัยแกขาราชการเมื่อปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหา

วา กระทําผิดวินัยมาตรา ๙๘ กําหนดใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการ สอบสวนให

ไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชาผูต้ังเรื่องกลาวหาคือผูบังคับบัญชาของผูถูก กลาวหาความผิดวินัยไม

รายแรง ผูบังคับบัญชาช้ันตนคือ ผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถแตงต้ัง กรรมการสอบสวนขาราชการในโรงเรียน

ทุกคนความผิดวินัยรายแรง ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจบรรจุ และแตงต้ังตามมาตรา ๕๓ เปนผูมีอํานาจบรรจุและ

แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
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 ๒. การแจงขอกลาวหา มาตรา ๙๘ กําหนดไววา ในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยาน 

หลักฐาน ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ไดเพื่อให ผูถูก

กลาวหามีโอกาสช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

    ๓. การสอบสวน คือ  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่นเพื่อจะทราบขอเท็จจริง 

และพฤติการณตางๆ หรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องท่ีกลาวหาเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมและ เพื่อพิจารณาวาผูถูก

กลาวหาไดกระทําผิดวินัยจริงหรือไมถาผิดจริงก็จะไดลงโทษ ขอยกเวน กรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ี

กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดําเนินการ ทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได ความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ 

ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๙  

 ก.  การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงท่ีเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏอยางชัดแจง ไดแก 

  (๑) กระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูนั้นกระทําผิดและผูบังคับ บัญชาเห็นวาขอเท็จจริง

ตามคําพิพากษาประจักษชัด 

  (๒) กระทําผิดวินัยไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคํารับสารภาพตอผู

มีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถอยคําเปนหนังสือ 

 ข. การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงท่ีเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง  ไดแก 

  (๑)  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือ

ลงโทษท่ีหนักกวาจําคุก 

  (๒) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วันผูบังคับบัญชา สืบสวนแลวเห็นวาไม

มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ 

  (๓) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือให ถอยคํารับสารภาพ

ตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถอยคําเปนหนังสือ 

 การอุทธรณ  

  มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.  

๒๕๔๗ บัญญัติใหผูถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ.ท่ี  

ก.ค.ศ. ต้ังแลวแตกรณี ภายใน ๓๐ วัน 

 เง่ือนไขในการอุทธรณ   

  ผูอุทธรณ ตองเปนผูท่ีถูกลงโทษทางวินัยและไมพอใจผลของคําส่ังลงโทษผูอุทธรณ ตองอุทธรณเพื่อตนเอง

เทานั้น ไมอาจอุทธรณแทนผูอื่นได 

 ระยะเวลาอุทธรณ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังลงโทษตองทําเปนหนังสือ 

 การอุทธรณโทษวินัยไมรายแรง การอุทธรณคําส่ังโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนท่ี

ผูบังคับบัญชาส่ังดวยอํานาจของตนเอง ตองอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ 

เวนแต การส่ังลงโทษตามมติใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. 

 การอุทธรณโทษวินัยรายแรง  การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการตองอุทธรณตอ

ก.ค.ศ.ท้ังนี้การรองทุกขคําส่ังใหออกจากราชการหรือคําส่ังพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนก็ตองรอง

ทุกขตอก.ค.ศ.เชนเดียวกัน 
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 การรองทุกข หมายถึงผูถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมจากคําส่ังของฝายปกครองหรือคับของใจ

จากการกระทําของผูบังคับบัญชาใชสิทธิรองทุกขขอความเปนธรรมขอใหเพิกถอนคําส่ังหรือทบทวนการกระทํา

ของฝายปกครองหรือของผูบังคับบัญชา 

   มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาพ.ศ.

๒๕๔๗บัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการมีสิทธิรองทุกขตอก.ค.ศ.และผูซึ่งตน เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม

หรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือ กรณีถูกต้ังกรรมการสอบสวนมีสิทธิรองทุกขตอ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาอ.ก.ค.ศ.ท่ีก.ค.ศ.ต้ังหรือก.ค.ศ.แลวแตกรณีภายใน ๓๐ วัน ผูมีสิทธิรองทุกข ไดแก 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุท่ีจะรองทุกข 

   (๑) ถูกส่ังใหออกจากราชการ 

(๒) ถูกส่ังพักราชการ 

(๓) ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 

(๔) ไมไดรับความเปนธรรม หรือคับของใจจากการกระทําของผูบังคับบัญชา 

(๕) ถูกต้ังกรรมการสอบสวน 

11. การเลือ่นข้ันเงินเดือน  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ัน 

เงินเดือนในแตละครั้งตองอยูในเกณฑ ดังนี ้

1) ในครึ่งปท่ีแลวมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพอยูในเกณฑท่ีสมควรไดเล่ือนข้ันเงินเดือน 

2) ในครึ่งปท่ีแลวมาจนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนไมถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษ ภาคทัณฑ 

หรือถูกลงโทษในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือ ความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสีย

เกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซึ่งไมใชความผิดท่ีไดกระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

3) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 

4) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

5) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน 

6) ในครึ่งปท่ีแลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝกอบรมและดูงาน ณ  

7) ตางประเทศตองไดปฏิบัติหนาท่ีราชการในครึ่งปท่ีแลวมาเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน 

8) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีหัวหนาสวนราชการกําหนด 

9) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน 

แตไมรวมวันลา ดังตอไปนี้ 

    (๑) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 

    (๒) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 

    (๓) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไมเกินหกสิบวันทําการ 

    (๔) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ

จากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
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    (๕) ลาพักผอน 

    (๖) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

    (๗) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

 12. การฝกอบรมและลาศึกษาตอ    

   การฝกอบรม หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูความชํานาญ หรือประสบการณดวยการเรียน หรือ

การวิจัยตามหลักสูตรของการฝกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานตาม โครงการ

แลกเปล่ียนกับตางประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ท้ังนี้โดยมิไดมี

วัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึงการฝกฝน

ภาษาและการรับคําแนะนํากอนฝกอบรมหรือการดูงานท่ีเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรม

นั้นดวย 

  การดูงาน หมายความวา การเพิ่มพูนความรูและประสบการณดวยการสังเกตการณ และการแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วนั ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการดูงานในตางประเทศ 

หากมีระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปนการฝกอบรม) 

  การลาศึกษาตอ  หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบัน 

การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ.รับรองและหมายความ

รวมถึงการฝกฝนภาษาและการไดรับคําแนะนํากอนเขาศึกษาและการฝกอบรม หรือการดูงานท่ีเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษา หรือตอจากการศึกษานั้นดวย 

  13. การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ (มาตรา ๑๐๗พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูฯ) 

   ๑) ตาย 

   ๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

   ๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก 

   ๔) ถูกส่ังใหออก 

   ๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 

   ๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นท่ีไมตองมี ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ 

 การลาออกจากราชการ  

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือลาออกตอ

ผูบังคับบัญชาเพื่อใหผูมีอํานาจตาม มาตรา ๕๓เปนผูพิจารณาอนุญาต 

  กรณีผูมีอํานาจตาม มาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการจะยับยั้งการอนุญาตให

ลาออกไวเปนเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันขอลาออกก็ได แตตองแจงการยับยั้ง พรอมเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ 

เมื่อครบกําหนดเวลาท่ียับยั้งแลวใหการลาออกมีผลต้ังแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ียับยั้ง 

  ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนญุาตและไมไดยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหการลาออก มีผลต้ังแตวัน

ขอลาออก 
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  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนง ทางการเมือง

หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ังใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบังคับบัญชาและใหการลาออกมีผลนับต้ังแตวันท่ีผูนั้นขอลาออก 

 ระเบียบ ก.ค.ศ วาดวยการลาออกของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  

  ขอ ๓ การยื่นหนงัสือขอลาออกจากราชการใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา ๓๐ วัน 

  กรณีผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนพิเศษจะอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

กอนวันขอลาออกใหผูประสงคจะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา ๓๐ วัน ก็ได 

  หนังสือขอลาออกท่ียื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา ๓๐ วัน โดยไมไดรับอนญุาตเปน ลายลักษณ

อักษรจากผูมีอํานาจอนุญาต หรือท่ีมิไดระบุวันขอลาออก ใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันยื่นเปน

วันขอลาออก 

  ขอ ๕ ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาวาจะส่ังอนุญาตใหผูนั้นลาออกจากราชการหรือจะส่ังยับยั้งการ

อนุญาตใหลาออกใหดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑) หากพิจารณาเห็นวาควรอนุญาตใหลาออกจากราชการไดใหมีคําส่ังอนุญาตใหลาออก เปนลายลักษณ

อักษรใหเสร็จส้ินกอนวันขอลาออกแลวแจงคําส่ังดังกลาวใหผูขอลาออกทราบกอนวัน ขอลาออกดวย 

  (๒) หากพิจารณาเห็นวาควรยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเนื่องจากจําเปนเพื่อประโยชนแก ราชการ ใหมี

คําส่ังยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จส้ินกอนวันขอลาออกแลวแจงคําส่ังดังกลาวพรอม

เหตุผลใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย ท้ังนี้การยับยั้งการอนญุาต ใหลาออกใหส่ังยับยั้งไวไดเปนเวลา

ไมเกิน ๙๐ วัน และส่ังยับยั้งไดเพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไมได เมื่อครบกําหนดเวลาท่ียับยั้งแลวใหการลาออกมีผล

ต้ังแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ียับยั้ง 

  ขอ ๖ กรณีท่ีผูขอลาออกไดออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผูมีอํานาจ อนุญาตมิไดมีคําส่ัง

อนุญาตใหลาออกและมิไดมีคําส่ังยับยั้งการอนุญาตใหลาออกกอนวันขอลาออก หรือเนื่องจากครบกําหนดเวลา

ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหผูมีอํานาจอนุญาตมีหนังสือแจง วันออกจากราชการใหผูขอลาออกทราบภายใน ๗ 

วัน นับแตวันท่ีผูนั้นออกจากราชการและแจงใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบดวย 

  ขอ ๗ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ังใหยื่น

ตอผูบังคับบัญชาอยางชาภายในวันท่ีขอลาออกและใหผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอ หนังสือขอลาออกนั้นตอ

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็วเม่ือผูมีอํานาจอนุญาตไดรับ

หนังสือขอลาออกแลวใหมีคําส่ังอนุญาตออกจากราชการไดต้ังแต วันท่ีขอลาออก 

  14. ครูอัตราจาง 

  กรณีครูอัตราจางท่ีจางดวยเงินงบประมาณใหปฏิบัติหนาท่ีครู เชน ปฏิบัติหนาท่ีครูผูชวย ครูพี่เล้ียง หรือ

ปฏิบัติหนาท่ีครูท่ีเรียกช่ือยางอื่นใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง ประจําของสวนราชการ

พ.ศ. ๒๕๓๗ และแนวปฏิบัติท่ีใชเพื่อการนั้น 

 15. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1) รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3) ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4) จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติท่ีประชุมใหผูท่ีเกี่ยวของทราบดําเนินการหรือถือปฏิบัติแลวแตกรณี 
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5) ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เรงรัด การดําเนินการและ

รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

16. งานเวรประจําวัน 

1) จัดทําคําส่ังเวรประจําวัน สมุดบันทึกเวรประจําวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความ

เหมาะสม 

2) ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยท่ัวไปท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 

3) จัดทําบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณประจําวัน และใหความเห็นชอบ 

อนุญาตหรือไมอนญุาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแตละวัน 

4) ตรวจตราหรือวากลาวตักเตือนนักเรียนท่ีกระทําผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจงใหครูปรึกษา 

หรือฝายปกครองหรือผูท่ีผูอํานวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษตอไป 

5) มาปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันกอนเวลาเริ่มตนทําการปกติ และตองรออยูจนกวานักเรียนจะกลับ 

หมดหรืออยางชาหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที 

6) รับผิดชอบเหตุการณประจําวันใหเปนไปดวยความเรียบรอย หากมปีญหาใหรายงานกลุมงานบริหาร

กิจการนักเรียน 

7) สรุปเหตุการณประจําวันลงในสมุดบันเวรประจําวัน 

8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ฝายบริหารงบประมาณ 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยาง

เปนอิสระคลองตัว  สามารถบริหารการจัดการศึกษาไดสะดวด  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ 

โรงเรียนนิติบุคคล  นอกจากมีอํานาจหนาท่ีตามวัตถุประสงคขางตนแลว  ยังมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎระเบียบกระ

ทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของโรงเรียนข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล

สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ.  2546  ลงวันท่ี  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546 กฎหมายการศึกษาแหงชาติ  และ

กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงกําหนดใหโรงเรียนนิติบุคคลมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

1. ใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูแทนนิติบุคคลในกิจการท่ัวไปของโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

2. ใหโรงเรียนมีอํานาจปกครอง  ดูแล  บํารุง  รักษา  ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค

ใหเวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีมีผูบริจาคใหโรงเรียน  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

3. ใหโรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดําเนินการทางทะเบียนทรัพยสินตางๆ  ท่ีมีผูอุทิศใหหรือโครงการซื้อ  

แลกเปล่ียนจากรายไดของสถานศึกษาใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

4. กรณีโรงเรียนดําเนินคดีเปนผูฟองรองหรือถูกฟองรอง  ผูบริหารจะตองดําเนินคดีแทนสถานศึกษาหรือ

ถูกฟองรวมกับสถานศึกษา  ถาถูกฟองโดยมิไดอยูในการปฏิบัติราชการ  ในกรอบอํานาจ  ผูบริหารตองรับผิดชอบ

เปนการเฉพาะตัว 

5. โรงเรียนจัดทํางบดุลประจําปและรายงานสาธารณะทุกส้ินปงบประมาณ 
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การใชจายงบประมาณในสถานศึกษา 
1. แนวคิด 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ  ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว  

โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการ

จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชน

ทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ  คลองตัว  โปรงใสตรวจสอบได 

2.1 เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 

2.2 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีไดอยางเพียงพอและประสิทธิภาพ 

3. ขอบขายภารกิจ 

3.1 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี  2) 

2) พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 

3) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2545 

4) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

5) แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  2550 

รายจายตามงบประมาณ  จําแนกออกเปน  2  ลักษณะ 

1. รายจายของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

- งบบุคลากร 

- งบดําเนินงาน 

- งบลงทุน 

- งบเงินอุดหนุน 

- งบรายจายอื่น 

งบบุคลากร  หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ไดแกรายจายท่ีจายใน

ลักษณะเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางช่ัวคราว  และคาตอบแทนพนักงานราชการ  รวมถึงรายจายท่ีกําหนดให

จายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลา 

งบดําเนินงาน  หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา  ไดแก  รายจายท่ีจายใน 

ลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  รวมถึงราจายท่ีกําหนดใหจายจากงบ

รายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบลงทุน  หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการลงทุน  ไดแก  รายจายท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ  

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบดําเนินงาน  หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา  ไดแก  รายจายท่ีจายใน 
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ลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบ

รายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบลงทุน  หมายถึง  รายจายท่ีกําหนใหจายเพื่อการลงทุน  ไดแก  รายจายท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ  คา

ท่ีดินและส่ิงกอนสราง  รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือสนับสนุนงานของ

หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ  ซึ่งมิใชสวนกลางตาม  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน  หนวยงานในกํากับของรัฐ  องคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึงเงินอุดหนนุ  

งบพระมหากษัตริย  เงินอุดหนุนศาสนา  

งบรายจายอื่น  หมายถึง  รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง  หรือรายจายท่ี

สํานักงานงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้  เชน  เงินราชการลับ  เงินคาปรับ  ท่ีจายคืนใหแกผูขาย

หรือผูรับจาง  ฯลฯ 

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนตอปการศึกษา 

 ระดับกอนประถมศึกษา   1,700  บาท 

 ระดับประถมศึกษา   1,900  บาท 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3,500  บาท 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3,800  บาท 

 การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  แบงการใชตามสัดสวน  ดานวิชาการ  :  ดานบริหารท่ัวไป  :  

สํารองจายท้ัง  2  ดานคือ 

1. ดานวิชาการ  ใหสัดสวนไมนอยกวารอยละ  60  นําไปใชไดในเรื่อง 

1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน 

1.2 ซอมแซมวัสดุอุปกรณ 

1.3 การพัฒนาบุคลาการดานการสอน  เชน  สงครูเขาอบรมสัมมนา  คาจางช่ัวคราวของครูปฏิบัติการ

สอน  คาสอนพิเศษ 

2. ดานบริหารท่ัวไป  ใหสัดสวนไมเกินรอยละ  30  นําไปใชไดในเรื่อง 

2.1 คาวัสดุ ครุภัณฑและคาท่ีดิน ส่ิงกอสราง คาจางช่ัวคราวท่ีไมใชปฏิบัติการสอนคาตอบแทนคาใชสอย 

2.2 สํารองจายนอกเหนือดานวิชาการและดานบริหารท่ัวไป  ใหสัดสวนไมเกินรอยละ  20  นําไปใชใน

เรื่องงานตามนโยบาย 

 3. เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนเปนเงินท่ีจัดสรรใหแกสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน  

เพื่อจัดหาปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  เปนการชวยเหลือนักเรียนท่ี

ยากจน ช้ัน ป.1 ถึง ม.3  ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน (ยกเวนสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ) 

 นักเรียนยากจน  หมายถึง  นักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือน  ไมเกิน  40,000  บาท 

 แนวทางการใช ใหใชในลักษณะ  ถัวจาย  ในรายการตอไปนี ้

3.1 คาหนังสือและอุปกรณการเรียน(ยืมใช) 

3.2 คาเส้ือผาและวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน(แจกจาย) 



คูมือการบริหารโรงเรียนบานตาเรืองฯ หนา 28 
 

3.3 คาอาหารกลางวัน  (วัตถุดิบ  จางเหมา  เงินสด) 

3.4 คาพาหนะในการเดินทาง  (เงินสด  จางเหมา) 

3.5 กรณีจายเปนเงินสด โรงเรียนแตงต้ังกรรมการ 3 คน รวมกันจายเงินโดยใชใบสําคัญรับเงินเปน

หลักฐาน 

3.6 ระดับประถมศึกษา  คนละ 1,000  บาท/ป 

3.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  คนละ  3,000  บาท/ป 

4. รายจายงบกลาง 

1) เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินชวยเหลือบุตร 

2) เงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ 

3) เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยขาราชการ 

4) เงินสมทบของลูกจางประจํา 

รายจายงบกลาง  หมายถึง  รายจายท่ีต้ังไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปใชจายตาม 

รายการดังตอไปนี ้

1. “เงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ”  หมายความวา  รายจายท่ีต้ังไวเพื่อจายเปนเงินบํานาญขาราชการ  เงิน

บําเหน็จลูกจางประจํา  เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง  เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ  เงินคาทดแทนสําหรับผู

ไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินชวยพิเศษขาราชการบํานาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะห

ผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือขาราชการ  การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม  และ

เงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ 

2. “เงินชวยเหลือขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ”  หมายความวา  รายจายท่ีต้ังไวเพื่อ 

จายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  ใหแกขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ  ไดแก  เงิน

ชวยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหวางรับราชการ 

3. “เงินเล่ือนข้ันเล่ือนอันดับเงินเดือนและเงนิปรับวฒุิขาราชการ  หมายความวารายจายท่ีต้ังไว 

เพื่อจายเปนเงินเล่ือนข้ันเล่ือนอันดับเงินเดือนขาราชการประจําป  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนอันดับเงินเดือน

ขาราชการท่ีไดรับเล่ือนระดับ  และหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระหวางปและเงินปรับวฒุิขาราชการ 

4. “เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของขาราชการ”  หมายความวา  รายจายท่ีต้ังไวเพื่อจายเปน

เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

5. “เงินสมทบของลูกจางประจํา”  หมายความวา  รายจายท่ีต้ังไวเพื่อจายเปนเงินสมทบท่ีรัฐบาลนําสงเขา

กองทุนสํารอง  เล้ียงชีพลูกจางประจํา 

6. “คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ  หมายความวา  รายจาย

ท่ีต้ังไวเพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศ  และหรือตางประเทศ  

และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศท่ีมายาเยือนประเทศไทย 

7. “เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน”  หมายความวา  รายจายท่ีต้ังสํารองไวเพื่อจัดสรรเปน

คาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

8. “คาใชจายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ”  หมายความวา  รายจายท่ีต้ังไวเพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 
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9. “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ”  หมายความวา  รายจายท่ีต้ังไวเพื่อเบิกจายเปน

เงินราชการลับในการดําเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ 

10. “คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร”ิ  หมายความวา  รายจายท่ีต้ังไวเพื่อเปนคาใชจา

ในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

11. “คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ”  หมายความวา  รายจาย

ท่ีต้ังไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ 

เงินนอกงบประมาณ 

1. เงินรายไดสถานศึกษา 

2. เงินภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย 

3. เงินลูกเสือ  เนตรนาร ี

4. เงินยุวกาชาด 

5. เงินประกนัสัญญา 

6. เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค 

เงินรายไดสถานศึกษา  หมายถึง  เงินรายไดตามมาตรา  59  แหง  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  

2542  ซึ่งเกิดจาก   

1. ผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีเปนราชพัสดุ 

2. คาบริการและคาธรรมเนียม  ท่ีไมขัดหรือแยงนโยบาย  วัตถุประสงคและภารกิจหลักของสถานศึกษา 

3. เบ้ียปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาตอและเบ้ียปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของจากเงิน

งบประมาณ 

4. คาขายแบบรูปรายการ  เงินอุดหนุน  อปท.  รวมเงินอาหารกลางวัน 

5. คาขายทรัพยสินท่ีไดมาจากเงินงบประมาณ 

งานพัสดุ 

“การพัสดุ”  หมายความวา  การจัดทําเอง  การซื้อ  การจาง  การจางท่ีปรึกษา  การจางออกแบบและ

ควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเชา  การควบคุม  การจําหนาย  และการดําเนินการอื่นๆ  ท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบนี้ 

“พัสดุ”  หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง  ท่ีกําหนดไวในหนังสือ  การจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ  หรือการจําแนกประเภทรายจาย  ตามสัญญาเงินกูจาก

ตางประเทศ 

“การซ้ือ”  หมายความวา  การซื้อพัสุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ัง  ทดลอง  และบริการท่ีเกี่ยวเนื่องอื่นๆ  แต

ไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

“การจาง”  ใหหมายความรวมถึง  การจางทําของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

และการจางเหมาบริการ  แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  การบั

ขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  การจางท่ีปรึกษา  การจาง

ออกแบบและควบคุมงาน  และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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ขอบขายภารกิจ 

1. กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2560 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  2549 

4. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

พ.ศ.  2549 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา การซื้อ การจาง การเก็บรักษา และการเบิกพัสดุ การควบคุม  

และการจําหนายพัสดุใหเปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

2. ควบคุมการเบิกจายเงินตามประเภทเงิน  ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการรายป 

3. จัดทําทะเบียนท่ีดินและส่ิงกอสรางทุกประเภทของสถานศึกษา 

4. ประสานงานและวางแผนในการใชพื้นท่ีของสถานศึกษา  ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษา 

5. กําหนดหลักเกณฑวิธีการและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุการใชและการขอใช

อาคารสถานท่ีของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของควบคุมดู  ปรับปรุง  ซอมแซม  

บํารุงรักษาครุภัณฑ  ใหอยูในสภาพเรียบรอยตอการใชงานและพัฒนาอาคารสถานท่ี  การอนุรักษพลังงาน       

การรักษาสภาพแวดลอม  และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาใหเปนระเบียบและสวยงาม 

6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาใหปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอื่นๆ 

7. จัดวางระบบและควบคุมการใชยานพาหนะ การเบิกจายน้ํามันเช้ือเพลิงการบํารุงรักษาและการพัสดุ

ตางๆ  ท่ีเกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

8. ใหคําแนะนํา ช้ีแจง และอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหนาท่ี 

9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตางๆ ไวเพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบท่ี

เกี่ยวของ 

10. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามลําดับข้ัน 

12. ปฏิบัติอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

1.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1.2 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2526  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2550 

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

การอนุมัติเดินทางไปราชการ  ผูมีอํานาจอนุมัติใหเดินทางไปราชการ  อนุมัติระยะเวลาในการเดินทาง

ลวงหนา  หรือระยะเวลาหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการไดตามความจําเปน 
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3. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียง  กรณีพักคาง 

3.1 ใหนับ  24  ช่ัวโมงเปน  1  วัน 

3.2 ถาไมถึง  24  ช่ัวโมงหรือเกิน  24  ช่ัวโมง  และสวนท่ีไมถึงหรือเกิน  24  ช่ัวโมง  นับไดเกิน  12  

ช่ัวโง  ใหถือเปน  1 วัน 

4. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง  กรณีไมพักคาง 

4.1 หากนับไดไมถึง  24  ช่ัวโมงและสวนท่ีไมถึงนับไดเกิน  12  ช่ัวโมง  ใหถือเปน  1วัน 

4.2 หากนับไดไมเกิน  12  ช่ัวโมง  แตเกิน  6  ช่ัวโมงข้ึนไป  ใหถือเปนครึ่งวัน 

5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง 

6. กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ  ใหนับเวลาต้ังแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป 

7. กรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ  ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบ้ียเล้ียงเดินทาง

ส้ินสุดลงเมื่อส้ินสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 

8. หลักเกณฑการเบิกคาเชาท่ีพักในประเทศ 

การเบิกคาพาหนะ 

1. โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะโดยประหยัด 

2. กรณีไมมียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแตตองการความรวดเร็ว  เพื่อประโยชนแกทางราชการ  ใหใช

ยานพาหนะอื่นได  แตตองช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานขอเบิกคาพาหนะนั้น 

3. ขาราชการระดับ  6  ข้ึนไป  เบิกคาพาหนะรับจางได  ในกรณีตอไปนี ้

3.1 การเดินทางไป-กลับ  ระหวางสถานท่ีอยู  ท่ีพัก  หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ

ประจําทาง  หรือสถานท่ีจัดพาหนะท่ีใชเดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

3.2 การเดินทางไป-กลับ  ระหวางสถานท่ีอยู  ท่ีพัก  กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด

เดียวกัน  วันละไมเกิน  2  เท่ียว 

3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีเปนการเดินทางขามเขตจังหวัด  ใหเบิกตาม

อัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  คือ  ใหเบิกตามท่ีจายจริง  ดังนี้  ระหวางกรงุเทพมหานครกับเขตจังหวัดติดตอ

กรุงเทพมหานคร  ไมเกินเท่ียวละ  400  บาท  เดินทางขามเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือกรณีดังกลาวขางตนไมเกิน

เท่ียวละ  300  บาท 

3.4 ผูไมมีสิทธิเบิก  ถาตองนําสัมภาระในการเดินทาง  หรือส่ิงของเครื่องใชของทางราชการไปดวย  

และเปนเหตุใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง  ใหเบิกคาพาหนะรับจางได (โดยแสดงเหตุผล

และความจําเปนไวในรายงานเดินทาง) 

3.5 การเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถกลับเมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว  

(ลากิจ  -  ลาพักผอนไว)  ใหเบิกคาพาหนะเทาท่ีจายจริงตามเสนทางท่ีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการ  กรณีมี

การเดินทางนอกเสนทางในระหวางการลานั้น  ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางท่ี

ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการ 

3.6 การใชยานพาหนะสวนตัว  (ใหขออนุญาตและไดรับอนุญาตแลว)  ใหไดรับเงินชดเชย  คือ 

รถยนตกิโลเมตรละ  4  บาท 
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คาใชจายในการฝกอบรม 

การฝกอบรม  หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝกงาน  ดูงาน  

การฝกอบรม  ประกอบดวย 

1. หลักการและเหตุผล 

2. โครงการ/หลักสูตร 

3. ระยะเวลาจัดท่ีแนนอน 

4. เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คารักษาพยาบาล 

 คารักษาพยาบาล  หมายถึง  เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพื่อใหรางกายกลับสู

สภาวะปกติ  (ไมใชเปนการปองกันหรือเพื่อความสวยงาม) 

1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และแกไขเพิ่มเติม (8 ฉบับ) 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545 

2. ผูท่ีมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล  คือ  ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว 

2.1 บิดา 

2.2 มารดา 

2.3 คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย 

2.4 บุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย  ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลุนิติภาวะแลว  แตเปนคนไร

ความสามารถ หรือเสมือนคนไรความสามารถ(ศาลส่ัง)  ไมรวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกเปนบุตรบุญธรรม

บุคคลอื่นแลว 

3. ผูมีสิทธิ  หมายถึง  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  ผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ  และลูกจางชาวตางประเทศซึ่ง

ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ 

คารักษาพยาบาล  แบงเปน  2  ประเภท 

 ประเภทไขนอก  หมายถึง  เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไมไดนอนพักรักษาตัว  

นําใบเสร็จรับเงินมาเบิกจาย  ไมเกิน  1  ป  นับจากวันท่ีจายเงิน 

 ประเภทไขใน  หมายถึง  เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทาง

ราชการ  สถานพยาบาลเอกชน  ใชใบเสร็จรับเงินนํามาเบิกจายเงิน  พรอมใหแพทยรับรอง  “หากผูปวยมิไดเจา

รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด  อาจเปนอันตรายถึงชีวิต”  และสถานพยาบาลทางราชการ  ใชหนังสือรับรอง

สิทธิ  กรณียังไมไดเบิกจายตรง 

การศึกษาบุตร 

 คาการศึกษาของบุตร  หมายความวา  เงินบํารุงการศึกษา  หรือเงินคาเลาเรียน  หรือเงินอื่นใดท่ี

สถานศึกษาเรียกเก็บและรัฐออกใหเปนสวัสดิการกับขาราชการผูมีสิทธิ 

1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2523 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2547 
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1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กค  0422.3/ว 161 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ประเภท

และอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ  และคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชน และ

กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0422.3/ว  226  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 เรื่องการเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร 

2. ผูท่ีมีสิทธิรับเงินคาการศึกษาของบุตร 

2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไมเกิน  25  ปบริบูรณ  ในวันท่ี  1  พฤษภาคมของทุกป  ไมรวมบุตร

บุญธรรม  หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมคนอื่นแลว 

2.2 ใชสิทธิเบิกได  3  คน  เวนแตบุตรคนท่ี  3  เปนฝาแฝดสามารถนํามาเบิกได  4  คน 

2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน  1  ป  นับต้ังแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาค 

จํานวนเงินท่ีเบิกได 

1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  4,650  บาท 

2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  3,200  บาท 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือ

เทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  3,900  บาท 

4. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  11,000  บาท 

คาเชาบาน 

1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1.1 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  2550   

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบาน  พ.ศ.  2549 

2. สิทธิการเบิกเงินคาเชาบาน 

2.1 ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองท่ี  เวนแต 

2.1.1 ทางราชการไดจัดท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 

2.1.2 มีเคหสถานเปนของตนเองหรือคูสมรส 

2.1.3 ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองท่ีตามคํารองขอของตนเอง 

2.2 ขาราชการผูไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในทองท่ีท่ีรับราชการครั้งแรกหรือทองท่ีท่ี

กลับเขารับราชการใหม ใหมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน (พระราชกฤษฎีกาเชาบาน 2550 (ฉบับท่ี  2)  มาตรา  7) 

2.3 ขาราชการมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานต้ังแตวันท่ีเชาอยูจริง  แตไมกอนวันท่ีรายงานตัวเพื่อเขารับ

หนาท่ี(พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน  2547  มาตรา  14) 

2.4 ขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานไดเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานท่ีคางชําระ

อยู  ในทองท่ีท่ีไปประจําสํานักงานใหม  มีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูฯ  มาเบิกได  

(พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน  2547  มาตรา  17) 

กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ (กบข.) 

1. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1.1 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  2539  มาตรา  3  ในพระราชบัญญัตินี้  (สวนท่ี

เกี่ยวของ)   



คูมือการบริหารโรงเรียนบานตาเรืองฯ หนา 34 
 

 บํานาญ  หมายความวา  เงินท่ีจายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง 

 บําเหน็จตกทอด  หมายความวา  เงินท่ีจายใหแกสมาชิก  โดยจายใหครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพของ

สมาชิกส้ินสุดลง 

 บําเหน็จตกทอด  หมายความวา เงินท่ีจายใหแกทายาทโดยจายใหครั้งเดียวในกรณีท่ีสมาชิกหรือผูรับ

บํานาญถึงแกความตาย 

1.2 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ.  2542 

2. ขาราชการทุกประเภท (ยกเวนราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเปนสมาชิก กบข. ไดแก ขาราชการครู   

ขาราชการใหม  ไดแก  ผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาเปนราชการต้ังแตวันท่ี 27 มีนาคม 2540 เปนตน  

จะตองเปนสมาชิก  กบข.  และสะสมเงินเขากองทุน  สมาชิกท่ีจายสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของ

เงินเดือนเปนประจําทุกเดือน  รัฐบาลจะจายเงินสมทบใหกับสมาชิกในอตัรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจํา 

ทุกเดือนเชนเดียวกัน  และจะนําเงินดังกลาวไปลงทุนหาผลประโยชนเพื่อจายใหกับสมาชิกเมื่อกอกจากราชการ 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวาดวย

การฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) 

ในระเบียบนี้  ช.พ.ค.  หมายความวา  การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาการ

จัดต้ัง  ช.พ.ค.  มีความมุงหมายเพื่อเปนการกุศลและมีวัตถุประสงคใหสมาชิกไดทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันใน

การจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค.  ท่ีถึงแกกรรมหลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาจัดการ

ศพและเงินสงเคราะหครอบครัวใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ  ช.พ.ค.  กําหนด 

ครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค  หมายถึง  บุคคลตามลําดับ  ดังนี้ 

1. คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย  บุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย  บุตรบุญธรรม  บุตรนอกสมรสท่ีบิดารับรองแลว 

และบิดามารดาของสมาชิก  ช.พ.ค. 

2. ผูอยูในอุปการะอยางบุตรของสมาชิก  ช.พ.ค. 

3. ผูอุปการะสมาชิก  ช.พ.ค. 

ผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งยังมีชีวิตอยู  หรือมีผูรับมรดกยังไมขาดสายแลวแตกรณีในลําดับ

หนึ่งๆ  บุคคลท่ีอยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวระเบียบนี้ 

การสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค.  สําหรับบุตรใหพิจารณาใหบุตรสมาชิก  ช.พ.ค.  ไดรับความ

ชวยเหลือเปนเงินทุนสําหรับการศึกษาเลาเรียนเปนลําดับแรก 

สมาชิก  ช.พ.ค.  ตองระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เปนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห 

สมาชิก  ช.พ.ค.  มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ตองปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

2. สงเงินสงเคราะหรายศพ  เมื่อสมาชิก  ช.พ.ค.  อื่นถึงแกกรรมศพละหนึง่บาทภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี ้

3. สมาชิก  ช.พ.ค.  ท่ีเปนขาราชการประจํา  ขาราชการบํานาญและผูท่ีมีเงินเดือนหรือรายได  รายเดือน  

ตองยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินเดือนหรือเงินบํานาญเปนผูหักเงินเพื่อชําระเงินสงเคราะหรายศพ  ณ  ท่ีจายตาม

ประกาศรายช่ือสมาชิก  ช.พ.ค.  ท่ีถึงแกกรรม 
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คําจํากัดความ 

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ  หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน  

และแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบานตาเรืองฯในรอบ

ปงบประมาณ 

การใชจายงบประมาณ  หมายถึง  การใชจายงบประมาณรายจายของโรงเรียนบานตาเรืองฯ เพื่อดําเนิน

ตามแผนการปฏิบัติงานในรอบป 

การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง  การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ใหสวนราชการใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน  ท้ังนี้  อาจ

ดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

เปาหมายยุทธศาสตร  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ท่ีการใชจายงบประมาณตองการจะใหเกิดตอนักเรียน  บุคลากร

โรงเรียนบานตาเรืองฯ 

แผนการปฏิบัติงาน   หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบานตาเรืองฯ ในรอบปงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ   หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับ

โรงเรียนบานตาเรืองฯ เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 

โครงการ   หมายถึง  โครงการท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใชจายเงินเปนไปตามในระหวางปงบประมาณ 

งบรายจาย   หมายถึง  กลุมวัตถุประสงคของรายจาย  ท่ีกําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ 

จําแนกงบรายจายตามหลักจําแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจาย ดังนี ้

งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายในลักษณะ

เงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบ

รายจายอื่นในลักษณะดังกลาว 

งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแกรายจายท่ีจายในลักษณะ

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 

งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายในลักษณะ คาครุภัณฑ คาท่ีดิน 

และส่ิงกอสราง 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุง หรือเพื่อชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน

ของหนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานของรัฐซึ่งมิใชสวนราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐองคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สภาตําบล องคการระหวางประเทศบิติบุคคล   เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุน

งบพระมหากษัตริยเงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหจายในงบรายจายนี้ 

งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือรายจายท่ี                

สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน เงินราชการลับ เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผู

รับจาง คาจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง

ครุภัณฑท่ีดินหรือส่ิงกอสราง คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว คาใชจายสําหรับหนวยงาน

องคกรตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) คาใชจายเพื่อชําระหนี้เงินกู คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ  

หัวหนากลุมการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมบริหารงบประมาณ มีหนาท่ีดูแล กํากับ

ติดตาม กล่ันกรอง อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําปรึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในกลุม

บริหารงบประมาณ ตามขอบขายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบ

บริหารองคกรการประสานงานและใหบริการสนับสนุน สงเสริมใหฝายบริหารงบประมาณตางๆ ในโรงเรียน

สามารถบริหารจัดการและดําเนินการตามบทบาทภารกิจ อํานาจหนาท่ีดวยความเรียบรอยตลอดจนสนับสนุนและ

ใหบริการขอมูล ขาวสาร เอกสาร ส่ือ อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรท่ีใชในการจัดการศึกษาแกเจาหนาท่ี

ของแตละฝายงานเพื่อใหฝายงานบริหารจัดการไดอยางสะดวกคลองตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

ขอบขายกลุมการบริหารงบประมาณ   มีดังนี้ 

1.  การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ไดแก แผนช้ันเรียน ขอมูลครูนักเรียน และส่ิง

อํานวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความรวมมือของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2)  จัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนา  และแผนงบประมาณ 

3)  เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อใชเปนคําขอต้ัง

งบประมาณตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.  การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบโครงการฯ ดังนี้ 

1) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและแผนการใชจายงบประมาณภายใตความรวมมือของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

3.  การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร หนาท่ีรับผิดชอบ เสนอโครงการใหผูอํานวยการ

สถานศึกษาอนุมัติการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และแผนการใช

จายเงินภายใตความรวมมือของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณท่ีจําเปนตองขอโอนหรือเปล่ียนแปลงเชนเดียวกับสถานศึกษา

ประเภทท่ี 1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวเสนอ  ขอโอนหรือเปล่ียนแปลง

รายการงบประมาณตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อดําเนินการตอไป 

5.  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินงาน ผล

การใชจายเงินงบประมาณประจําป ไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  จัดการใหมีการตรวจสอบและติดตามให กลุม ฝายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน

และผลการใชจายงบประมาณ เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามแบบท่ีสํานัก

งบประมาณกําหนด และจัดสงไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษากําหนด 
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2)  จัดทํารายงานประจําปท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดสงใหสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนด 

7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2)  วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3)  วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุมคาในการใชทรัพยากรของ

หนวยงานในสถานศึกษา 

8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  วางแผน รณรงค สงเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

2)  จัดทําขอมูลสารสนเทศ และระบบการรับจายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศึกษาให

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

3)  สรุป รายงาน เผยแพร และเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 

โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

9.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  จัดทํารายการทรัพยากรเพื่อเปนสารสนเทศไดแกแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา แหลงเรียนรูใน

ทองถ่ินท้ังท่ีเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูท่ีเปนสถานประกอบการ เพื่อการรับรู

ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลท่ัวไปจําไดเกิดการใชทรัพยากรรวมกันในการจัดการศึกษา 

2)  วางระบบหรือกําหนดแนวปฏิบัติการใชทรัพยากรรวมกันกับบุคคล หนวยงานรัฐบาลและเอกชน

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3)  กระตุนใหบุคคลในสถานศึกษารวมใชทรัพยากรภายในและภายนอก รวมท้ังใหบริการการใช

ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชนตอการเรียนรูและสงเสริมการศึกษาในชุมชน 

4)  ประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษยสรางทรัพยากร

บุคคลท่ีมีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5)  ดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนการใชทรัพยากร

รวมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

10.  การวางแผนพัสดุ หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  การวางแผนพัสดุลวงหนา 3 ป ใหดําเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 

2)  การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุใหฝายท่ีทําหนาท่ีจัดซื้อจัดจางเปนผูดําเนินการ โดยใหฝายท่ีตองการ

ใชพัสดุ จัดทํารายละเอียดพัสดุท่ีตองการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูป

รายการและระยะเวลาท่ีตองการนี้ตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป และตามท่ีระบุไวในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สงใหฝายท่ีทําหนาท่ีจัดซื้อจัดจางเพื่อจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ 

3)  ฝายท่ีจัดทําแผนการจัดหาพัสดุทําการรวบรวมขอมูลรายละเอียดจากฝายท่ีตองการใชพัสดุโดยมีการ

สอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และความเหมาะสม



คูมือการบริหารโรงเรียนบานตาเรืองฯ หนา 38 
 

ของวิธีการจัดหาวาควรเปนการซื้อ การเชาหรือการจัดทําเองแลวจํานําขอมูลท่ีสอบทานแลวมาจัดทําแผนการ

จัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา    

11.  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางท่ีใชเ งิน

งบประมาณเพื่อสนองตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  กําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอต้ังงบประมาณ สงใหสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

2)  กรณีท่ีเปนการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณใหกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได

โดยใหพิจารณาจากแบบมาตรฐานกอนหากไมเหมาะสมก็ใหกําหนดตามความตองการโดยยึดหลักความโปรงใส 

เปนธรรมและเปนประโยชนกับทางราชการ 

12.  การจัดหาพัสดุ หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของสวนราชการและคําส่ังมอบอํานาจของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2)  การจัดทําพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยการใหสถานศึกษารับจัดทํารับบริการ 

13.  การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินและบัญชีวัสดุไมวาจะไดมาดวยการจัดหาหรือการรับบริจาค 

2)  ควบคุมพัสดุใหอยูในสภาพพรอมการใชงาน 

3)  ตรวจสอบพัสดุประจําป และใหมีการจําหนายพัสดุท่ีชํารุด เส่ือมสภาพหรือไมใชในราชการอีกตอไป 

4)  พัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือส่ิงกอสราง กรณีท่ีไดมาดวยเงินงบประมาณใหดําเนินการข้ึนทะเบียนเปนราช

พัสดุ กรณีท่ีไดมาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายไดสถานศึกษาใหข้ึนทะเบียนเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

14.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจายเงินใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดคือ 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอ พ.ศ. 2520  โดยสถานศึกษาสามารถกําหนด

วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมแตตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบดังกลาว 

2)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด คือระเบียบ

การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในสวนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม  

15.  การนําเงินสงคลัง หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน นําเงินสงคลังใหนําสงตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอพ.ศ. 2520 

หากนําสงเปนเงินสดใหต้ังคณะกรรมการนําสงเงินดวย 

16.  การจัดทําบัญชีการเงิน หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

จัดทําบัญชีการเงินตามระบบท่ีเคยจัดทําอยูเดิม คือ ตามระบบท่ีกําหนดไวในคูมือการบัญชีหนวยงานยอย 

พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544  แลวแตกรณี 

17. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  จัดทํารายงานตามท่ีกําหนดในคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 หรือ ตามระบบการ

ควบคุมการเงินของหนวยงานยอยพ.ศ. 2515 แลวแตกรณี 
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2)  จัดทํารายงานการรับจายเงินรายไดสถานศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กําหนด คือ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานวาดวยหลักเกณฑ อัตราและวิธีการนําเงิน

รายไดสถานศึกษาไปจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลรายไดสถานศึกษาไปจาย

เปนคาใชจายในการจัดการของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

18. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

จัดทําแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและแบบรายงานใหจัดทําตามแบบท่ีกําหนดในคูมือการบัญชีสําหรับ

หนวยงานยอย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 

 

ฝายบริหารทั่วไป 
 

  การบริหารฝายบริหารท่ัวไปเปนภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  สงเสริมการปฏิบัติงาน ของ

โรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนดใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เชน  

การดําเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือขาย  

ขอมูลสารสนเทศ  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  การจัด ระบบการบรหิารและพัฒนาองคกร  งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริม  สนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารท่ัวไป  การดูแล

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  การจัดทําสํามะโนผูเรียน  การรับนักเรียน  การสงเสริมและประสานงาน

การศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานสงเสริมงานกิจการ

นักเรียน  การประชาสัมพันธ งานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุน  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  งาน

ประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานอื่น  การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน  งานบริการ

สาธารณะ 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

  1. ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไปของโรงเรียน 

  2. เปนท่ีปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวโรงเรียน 

  3. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุมบริหารท่ัวไปใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

  4. กําหนดหนาท่ีของบุคลากรในกลุมบริหารท่ัวไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารท่ัวไป   

  5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6. กํากับ ติดตาม ใหงานแผนงานและบริหารท่ัวไป ประสานฝายตางๆ  เพื่อดําเนินกิจกรรม งาน โครงการ 

ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 

  7. กํากับ ติดตาม ประสานงานใหมกีารรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปใหเปนปจจุบัน เพื่อ

นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา และแกไขปญหา 

  8. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารท่ัวไป 

อยางตอเนื่อง 

  9. ติดตามประสานประโยชนของครู  ผูปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีพิเศษ  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ 

  10. วินิจฉัยส่ังการงานท่ีรับมอบหมายไปยังงานท่ีเกี่ยวของ 

  11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อ
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หาแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  12. กํากับ ติดตาม ใหงานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดําเนินการติดตามการปฏิบัติงานของทุก

งานพรอมรายงานผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

  13. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบานตาเรืองฯ 

  14. ติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอกในสวนท่ีเกี่ยวของกับงานบริหารท่ัวไป 

  15. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานฝายบริหารท่ัวไป  

1. งานสารบรรณกลุมบริหารบริหารท่ัวไป มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1) จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุมบริหารท่ัวไปเพื่อจัดสรร

งบประมาณ 

2) จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรท่ีจําเปนในสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

3) จัดทําทะเบียนรับ – สง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสํานักงาน ใหเปน

หมวดหมูมีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถคนหาเรื่องไดอยางรวดเร็ว  

4) โตตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  หลักฐานใหถูกตองตามระเบียบของงานสาร

บรรณอยางรวดเร็วและทันเวลา  

5) จัดสงหนังสือราชการ เอกสารใหงานท่ีรับผิดชอบและติดตามเรื่องเกบ็คืนจัดเขาแฟมเรื่อง  

6) จัดพิมพเอกสารและจัดถายเอกสารตาง ๆ ของกลุมบริหารท่ัวไป เชน บันทึกขอความ  แบบสํารวจ

แบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคําส่ัง 

7) ประสานงานดานขอมูลและรวมมือกับกลุมบริหารงานตาง ๆ ในโรงเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจและรวมมือ

อันดีตอกันในการดําเนินงานตามแผน 

8) ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจําป 

9) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. งานพัสดุกลุมบริหารท่ัวไป 

1) ประสานงานในกลุมงานบริหารท่ัวไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑท่ีจําเปนในการซอมแซมอาคาร

สถานท่ี สาธารณูปโภคและอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีชํารุด  โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน    

2) จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายวัสดุ  ยืมวัสดุใหถูกตองมีระบบและเปนปจจุบัน 

3) จัดทําระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอรมตาง ๆ  ท่ีจําเปนในการใหบริการปรับซอม 

4) ติดตามการปรับซอมและบํารุงรักษาสภาพวัสดุ  ครุภัณฑใหมีอายุการใชงานยาวนาน 

5) ประเมิน สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาและรายงานตอผูเกี่ยวของ 

6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. งานสารสนเทศกลุมบริหารท่ัวไป 

1) วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรท่ีใชในงานสารสนเทศของกลุมบริหารท่ัวไป 

2) ประสานงานดานความรวมมือเกี่ยวกับขอมูลกับงานตาง ๆ  เพื่อรวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศท่ี

ถูกตองเหมาะสมและทันสมัยท่ีจะบงบอกถึงสภาพปญหาความตองการ 

3) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑการประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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4) จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลใหฝายงานตางๆไดใชประโยชนในการวางแผนแกปญหาพัฒนางานตอไป 

5) รวมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพรงานของกลุมบริหารท่ัวไป 

6) ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 

7) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานแผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 

1) ประสานงานจัดทําแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารท่ัวไป เสนอ

ผูบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

2) พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารท่ัวไป ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและเกณฑ

ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 

3) กํากับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ใหเกิดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

4) ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุมงานตาง ๆ เพื่อนําเอาเทคโนโลยีมาใชใหมีประสิทธิภาพ 

5) ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

5. งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้         

1) วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม

ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แมบานทําความสะอาด         

2) วางแผนรวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสรางอาคารเรียน และ

อาคารประกอบ   เชน  หองเรียน  หองบริการ  หองพิเศษใหเพียงพอ  กับการใชบริการของโรงเรียน 

3) จัดซื้อ  จัดหาโตะ เกาอี้  อุปกรณการสอน  อุปกรณทําความสะอาดหองเรียน  หองบริการหองพิเศษ ให

เพียงพอและอยูในสภาพท่ีดีอยูตลอดเวลา 

4) จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดต้ังในท่ีท่ีใชงานไดสะดวกใชงานไดทันที 

5) จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแตงอยางสวยงาม  เปนระเบียบ  ประตูหนาตางอยูในสภาพดี 

6) ดูแลสีอาคารตาง ๆใหเรียบรอย  มีปายบอกอาคารและหองตาง ๆ  

7) ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซอมแซมอาคารสถานท่ี  ครุภัณฑ  โตะ  เกาอี้ และอื่น ๆใหอยูใน

สภาพท่ีเรียบรอย 

8) ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน  หองน้ํา  หองสวม  ใหสะอาด  ปราศจากกล่ินรบกว 

9) ติดตาม  ดูแลใหคําแนะนําในการใชอาคารสถานท่ี  โดยการอบรมนักเรียนในดานการดูแลรักษา

ทรัพยสินสมบัติของโรงเรียน 

10) ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจําหนายพัสดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 

11) ประสานงานกับหัวหนาอาคาร โดยนําขอเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานใหทันเหตุการณและความ

ตองการของบุคลากรในโรงเรียน 

12) อํานวยความสะดวกในการใชอาคารสถานท่ีแกบุคคลภายนอก  รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ จัดทําสถิติการ

ใหบริการและรวบรวมขอมูล        

13) ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปการศึกษา        

14) จัดทําแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยของโรงเรียน 
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15) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย   ใหความรูนักเรียน ครู และบุคลากร 

16) กํากับ ติดตาม จัดทําขอมูล สถิติ ตางๆ เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

17) กําหนดแผนตรวจสอบ ซอมบํารุง เพื่อใหอุปกรณปองกันอัคคีภัยใชการได และปลอดภัยตลอดเวลา  

18) ใหคําแนะนํา เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

19) ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

20) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

6. งานสาธารณูปโภค  มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1) จัดทําแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอตอผูบริหาร  เพื่อจัดสรรงบประมาณ       

2) จัดซื้อ  จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนใหเพียงพออยูตลอดเวลา  

3) กําหนดขอปฏิบัติและติดตามการใชน้ํา  ใชไฟฟาใหเปนไปอยางประหยัด  

4) จัดบริการและติดตามการใชสาธารณูปโภคใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคา  

5) มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ําด่ืม น้ําใช เครื่องกรองน้ํา หมอแปลงไฟฟา ตูโทรศัพทและ

สาธารณูปโภคอื่น ๆ ใหอยูในสภาพท่ีไดมาตรฐาน  

6) จัดทําปายคําขวัญ  คําเตือน  เกี่ยวกับการใชน้ํา ใชไฟฟา และโทรศัพท  

7) รวมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน   อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใชไฟฟา  ใชโทรศัพท  

8) สํารวจ รวบรวม ขอมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชํารุด 

9) ซอมแซมสาธารณูปโภคท่ีชํารุดใหอยูในสภาพท่ีดี  และปลอดภัยอยูตลอดเวลา  

10) ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

7. งานธุรการ และสารบรรณ  มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

  1) รับ-สงเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเขา – ออก จัดสงหนังสือใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

  2) จัดทําคําส่ังและจดหมายเวียนเรื่องตาง ๆ เพื่อแจงใหกับครูและผูเกี่ยวของไดรับทราบ 

  3) เก็บ หรือทําลายหนังสือ เอกสารตาง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 

  4) รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของใหเปนปจจุบัน    

อยูเสมอ และเวียนใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 

  5) รางและพิมพหนังสือออก หนังสือโตตอบถึงสวนราชการ และหนวยงานอื่น  

  6) ติดตามเอกสารของฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใชเปนขอมูลในการอางอิง  

  7) ประสานงานการจัดสงจดหมาย ไปรษณีย พัสดุและเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน 

  8) เปนท่ีปรึกษาของรองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไปในเรื่องงานสารบรรณ 

  9) ควบคุมการรับ – สง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 

  10) บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพท่ีมีมาถึงโรงเรียน 

  11) จัดหนังสือเขาแฟมเพื่อลงนาม 

  1๒) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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8. งานประชาสัมพันธ มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

  1) กําหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดําเนินการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบายและ

จุดประสงคของโรงเรียน 

  2) ประสานงาน รวมมือกับกลุมสาระฯ และงานตาง ๆ ของโรงเรียนในการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ 

  3) ตอนรับและบริการผูมาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 

  4) ตอนรับและบริการผูปกครองหรือแขกผูมาติดตอกับนักเรียนและทางโรงเรียน 

  5) ประกาศขาวสารของกลุมสาระฯ หรือขาวทางราชการใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ 

  6) ประสานงานดานประชาสัมพันธท้ังในและนอกโรงเรียน 

  7) เปนหนวยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการตาง ๆ ของโรงเรียน 

  8) เผยแพรกิจกรรมตาง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทางส่ือมวลชน 

  9) จัดทําเอกสาร – จุลสารประชาสัมพนัธเพื่อเผยแพรขาวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความ

เคล่ือนไหวของโรงเรียนใหนักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 

  10) รวบรวม  สรุปผลและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธและจัดทํารายงานประจําปของงาน

ประชาสัมพันธ 

  11) งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

  12) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ฝายบรหิารกิจการนักเรียน 
ขอบขายภารกิจฝายบริหารกิจการนักเรียน มีดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน (บคุลากรท้ังหมด) 

1) รวมใหคําปรึกษา และรวบรวมจัดทําระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดทําแผนงาน

ฝาย กิจการนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและเกณฑการ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

2) จัดทําเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และพรรณนางานของบุคลากร

ในสวนท่ีเกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 

3) รวมวางแผนจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

4) รวมวางแผนและจัดกิจกรรมดําเนินงานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

5) รวมวางแผนและจัดกิจกรรมดําเนินงานแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน 

6) ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อใหเกิดความเขาใจ ความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

7) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมงานกิจการนักเรียน 

8) ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน / โครงการตอผูท่ีเกี่ยวของ 

9) งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. งานสํานักงานฝายบริหารกิจการนักเรียน 

1) รับสงหนังสือ รางหนังสือ ทําระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือราชการ 

2) ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือท่ีมาถึงฝายกิจการนักเรียน  

3) ออกใบรับรองความประพฤติใหกับนักเรียน 
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4) วางแผนดําเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑของฝายกิจการนักเรียน  

5) จัดทําแบบฟอรมตางๆ ในฝายกิจการนักเรียน 

6) จัดทําแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ทําหนังสือคูมือนักเรียน 

7) เก็บรวบรวมสถิติในดานตางๆ เกี่ยวกับงานในฝายกิจการนักเรียน  

8) รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนท่ีตกเกณฑการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

9) จัดทําเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎขอบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใชในโรงเรียน  

10) เผยแพรประชาสัมพันธ ระเบียบวินัยกฎขอบังคับแนวปฏิบัติใหบุคลากร นักเรียนทราบโดยท่ัวกัน 

11) กําหนดแผนภูมิการจัดองคกรฝายกิจการนักเรียน 

12) จัดทําเอกสารพรรณนางาน  

13) ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝายกิจการนักเรียน  

14) วิเคราะหผลการนําเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานใหรองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน ให

รับทราบ เพื่อนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน  

15) จัดทําระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

3. งานวินัยและการรักษาวินัยของนักเรียน 

1) รวบรวมและจัดทําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับงานวินัยนักเรียนเปนเอกสารหรือคูมือนักเรียน 

2) มีการเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ 

3) มีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

4) จัดทําโครงการ/แผนงาน วินัย และดําเนินงานตามแผนปละประเมินผล 

5) มีการประสานงานระหวางบานกับโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

6) จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ดานวินัยนักเรียน 

7) มีการวิเคราะหผลการประเมินผลงานปกครองนักเรียน 

8) นําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงวินัยนักเรยีน 

9) การปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน 

4. งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 

2) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม 

4) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

5) การยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 

6) รวมกันพิจารณาการใหทุนแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี ยากจน และต้ังใจเรียน 

7) จัดระบบงานสารวัตรนักเรียน แกไขปญหาและสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

5. งานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการแนะแนว 

1) จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

2) จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับครูท่ีปรึกษา 
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3) ตรวจสอบการโฮมรูมของครูท่ีปรึกษาประจําช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4) ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับช้ัน 

5) จัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียน ในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

6) ประสานงานกับหัวหนาระดับช้ัน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา 

7) ประสานครูท่ีปรึกษาเพื่อออกเยี่ยมบานนักเรียนตามความเหมาะสม 

8) ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน / โครงการตอผูท่ีเกี่ยวของ 

9) รับสงตอนักเรียนจากครูท่ีปรึกษาตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

10) ใหการบริการ ดานการใหคําปรึกษา และชวยเหลือแกนักเรียน ผูปกครอง ในดาน การเรียน , 

การศึกษาตอ , การประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 

11) ดําเนินการประสานงานกับฝายอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนไดรับประโยชนจากกระบวนการแนะแนว 

12) จัดปายนิเทศ ขอมูล ขาวสาร ดานการแนะแนวอยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ 

13) รวมกับสมาคมผูปกครอง – ครู โรงเรียน ในการจัดหาทุนการศึกษา 

14) ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขารับทุนการศึกษาประจําป 

15) จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตรและคูมือการดําเนินการดานกิจกรรมแนะแนว 

16) ติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา ในดานการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 

17) รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา ขอมูลสถิติของงานแนะแนวตอผูบริหารสถานศึกษา 

18) ประสานความรวมมือกับครูเพื่อคัดเลือกนักเรียนใหไดรับทุนปจจัยพื้นฐานตามความเหมาะสม 

19) จัดต้ังเครือขายผูปกครองระดับหองเรียน เครือขายผูปกครองระดับช้ันเรียน เครือขายผูปกครอง

ระดับคณะกรรมการบริหารเครือขาย 

20) กํากับ ติดตาม และประสานงาน เครือขายผูปกครอง ท้ังดานการทํางานและระดมทรัพยากร

สนับสนุนการศึกษา 

21) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. งานหัวหนาระดับ และครูท่ีปรึกษา 

1) ออกคําส่ังแตงต้ังหัวหนาระดับและครูท่ีปรึกษาประจําช้ันในแตละปการศึกษา 

2) ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับช้ัน ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ท่ีกําหนด 

3) ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา และผูปกครองนักเรียน เพื่อรวมแกไขพัฒนานักเรียนท่ีมี พฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

4) ช้ีแจง กฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนใหนักเรียนในระดับใหเขาใจและชัดเจน งายตอการ ปฏิบัติ 

5) อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แกไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 

6) จัดทําระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเขารวมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขอ 

อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเปนปจจุบัน 

7) ควบคุม กํากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยสงหนังสือถึงผูปกครองเมื่อ

นักเรียนขาดเรียน 3 วันข้ึนไป 

8) จัดแบงนักเรียน ครู ไปรวมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ท้ังรัฐพิธีและราชพิธีหรือกิจกรรมกับ ทาง

ราชการ ท้ังรฐัพิธีและราชพิธี 
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9) ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน / โครงการตอผูท่ีเกี่ยวของ 

10) รวมพิธีกิจกรรมหนาเสาธง กํากับดูแล ควบคุมการเขาแถว สวดมนต รองเพลงชาติ การเดินแถวเขา

ช้ันเรียนของนักเรียน พรอมท้ังบันทึกการมาเขาแถว การเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในสมุดสํารวจการเขารวม

กิจกรรมทุก ครั้งท่ีมีกิจกรรม 

11) เขาโฮมรูมอบรมนักเรียนและบันทึกการเขาโฮมรูมของนักเรียน เรื่องท่ีอบรม แนะนํานักเรียนทุกวัน 

12) จัดทําระเบียนความประพฤติ และช้ีแจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ขอบังคับ ใหนักเรียนเขาใจและ

ชัดเจนงายตอการปฏิบัติ 

13) ควบคุม กํากับดูแล แกไข ใหคําแนะนํานักเรียนในช้ันเกี่ยวกับความประพฤติการแตงกาย การมา 

เรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหนาระดับ และ ผูปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหา 

14) ดูแลการทําความสะอาดหองเรียน ของนักเรียนท่ีเปนเวรประจําวัน ตลอดท้ังการจัดโตะ เกาอี้ให

เปน ระเบียบ และควบคุม สงเสริมการจัดบอรด เรื่องท่ีนาสนใจ มีประโยชนตอการศึกษา หรือ วันสําคัญทาง

ราชการ และ ศาสนา 

15) ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนท่ีติด 0,ร,มส,มผ ท้ังตอง ประสานงาน

กับฝายวัดผล ฝายแนะแนว และผูปกครอง 

16) ช้ีแจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุมการเรียน 

การ ทํากิจกรรมในคาบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ใหนักเรียนทราบอยางชัดเจน 

17) อบรม ตักเตือน และทําโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษท่ีโรงเรียนกําหนด เมื่อนักเรียน

ประพฤติ ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 

18) เปนท่ีปรึกษานักเรียนใหกับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อปองกัน แกไข และสงเสริมใหนักเรียนมี 

พฤติกรรมท่ีดี 

19) ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเชน ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ 

เครื่องแตงกาย หองเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเปนระเบียบอื่นๆ 

20) อบรมใหนักเรียนรูจักวิธีใชส่ิงของสวนรวม เชน โตะ เกาอี้ ประตู หองน้ํา หองสวม ฯลฯ ใหถูกวิธี 

21) ตรวจคน ตรวจหา ส่ิงของตองหาม ผิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของโรงเรียนนักเรียนในท่ี 

ปรึกษาสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อปองกันการกระทําผิดหรือไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

22) จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนใหเรียบรอย ถูกตอง และสงผูปกครองใหทันเวลา 

23) เปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียนดานการแตงกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเปนครูท่ีดี  

24) ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน / โครงการตอผูท่ีเกี่ยวของ 

25) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

7. งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1) จัดทําเอกสารช้ีแจง เผยแพรหลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 

2) จัดใหมีหลักฐานการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

3) ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝายตางๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ใหสอดคลองกับ

นโยบาย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4) สนับสนุนสงเสริมใหมีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด 
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5) จัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนปละ 1 ครั้ง 

6) รวมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เปนท่ีปรึกษาในการประชุม ตลอดท้ังวางแผนงาน/โครงการ

สําหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 

7) ประสานกับนักเรียนในการทําความเขาใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพนบ

นอบ ของนักเรียนตอคร ู

8) สงเสริม ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการทํากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนใหอยูในขอบขายท่ี

เหมาะสม และไมขัดตอระเบียบของโรงเรียน 

9) จัดทําคูมือคณะกรรมการสภานักเรียน 

10) สงเสริมใหนักเรียนจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย

และความเปนไทย เพื่อแสดงออกในดานประชาธิปไตย 

11) ใหโอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอโรงเรียน 

12) ติดตามประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

8. งานปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด และอบายมุข 

1) จัดทําสถิติขอมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับสารเสพติดชนิดตางๆ 

2) ประสานงานกับครูประจําช้ันและผูปกครองนักเรียนกลุมเส่ียง 

3) การวางแผน สรางเครือขายเฝาระวัง 

4) การตรวจคนหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 

5) การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเส่ียง 

6) รวมมือกับชุมชนในการรณรงคตอตานยาเสพติดและโรคเอดส 

7) ดําเนินการอบรมนักเรียนกลุมเส่ียง 

8) จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมเวลาวางใหเกิดประโยชนเชน กิจกรรมลานกีฬาตานยาเสพติด 

9) การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล 

10) การรายงานขอมูลยาเสพติดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

11) การติดตามประเมินผลและรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

12) ปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

13) จัดทําขอมูลสถิตินักเรียนกลุมมีพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเช้ือเอดส 

14) ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียนกลุมเส่ียง 

15) เฝาระวังการระบาดของสถานการณเอดส 

16) รวมมือกับชุมชนในการรณรงคตอตานโรคเอดส 

17) จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูแกนักเรียนในการปองกันโรคเอดส 

18) การใหคําปรึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 

19) ติดตอและประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

20) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
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9. งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

1) จัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมสุขภาพ สวัสดิการและอนามัย 

2) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ และอนามัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

3) จัดกิจกรรมรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการเนินงานสงเสริมสุขภาพ อนามัย 

4) ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5) ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนดานการเดินทาง ไป-กลับ 

6) จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหปลอดภัย สํารวจและแกไขสภาพความเส่ียงตออุบัติเหตุ 

7) กําหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดําเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนใหสอดคลองกับ

นโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 

8) ประสานงานกบักลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆในโรงเรียน ในการดําเนินงานดานอนามัยโรงเรียน 

9) ควบคุม  ดูแล หองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

10) จัดเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพรอมและใชการไดทันที 

11) จัดหายาและเวชภัณฑ  เพื่อใชในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 

12) จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปวย และนําสงโรงพยาบาล

ตามความจําเปน 

13) จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย นักการภารโรงและชุมชนใกลเคียง 

14) จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน ทําสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ําหนักและสวนสูงนักเรียน 

15) ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีอนามัยใหภูมิคุมกันแกบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเคียง 

16) ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีนกัเรียนเจ็บปวย 

17) แนะนําผูปวย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค 

18) ใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพนักเรียน 

19) ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผูสอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ 

20) ใหความรวมมือดานการปฐมพยาบาลแกหนวยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแกโอกาส 

21) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย เชน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม 

ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 

22) จัดทําสถิติ ขอมูลทางดานสุขภาพอนามัยและจัดทํารายงานประจําภาคเรียนประจําป 

23) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10. งานชุมชนสัมพันธและบริการสาธารณะ  มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1) วางแผนกําหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานชุมชนสัมพันธและบริการสาธารณะ

ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 

2) รวบรวมวิเคราะหขอมูลของชุมชน  เพื่อนําไปใชในงานสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน

และบริการสาธารณะ 

3) ใหบริการชุมชนในดานขาวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานท่ี  วัสดุ  ครุภัณฑ  และวิชาการ 

4) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  เชน การบริจาควัสดุ ส่ิงของ อุปโภคบริโภค ใหความรูและจัด

นิทรรศการ  
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5) การมีสวนรวมในการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเกี่ยวกับชุมชน 

6) สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดต้ังองคกรตาง ๆ เพื่อชวยเหลือโรงเรียน เชน สมาคมฯ มูลนิธิ            

7) ประสานและใหบริการแกคณะครู ผูปกครอง ชุมชน  หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนในดาน 

อาคารสถานท่ี  วัสดุ ครุภัณฑ  บุคลากร  งบประมาณ 

8) รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ           

9) ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปการศึกษา 

10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

11. คณะกรรมการนักเรียน (คณะกรรมการสภานักเรียน) 

1) เปนตัวแทนของนักเรียนในการรวมทํากิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชน 

2) ประสานงานระหวางนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจการงานของโรงเรียน 

3) ริเริ่มและจัดทําโครงการอันเปนประโยชนตอโรงเรยีน นักเรียน และชุมชนตามความเห็นชอบ ของ

ผูบริหารโรงเรียน 

4) เผยแพรหลักการประชาธิปไตยใหนักเรยีนทราบโดยท่ัวกัน โดยมีหลักการปฏิบัติและตอเนื่อง 

5) รวมกับกิจการนักเรียนของโรงเรียนในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับท่ีไมขัดตอระเบียบ

ขอบังคับของทางโรงเรียน 

6) ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังในดานการเรียน การเสียสละ การเขารวมกิจกรรมการ ใหความ

รวมมือ การเคารพกฎระเบียบขอบังคับ ฯลฯ 

7) ใหความรวมมือกับฝายกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเขาแถวการสอดสองนักเรียนท่ีมี 

ความประพฤติไมเหมาะสม 

8) รวมกับฝายวิชาการและงานแนะแนวเพื่อชวยเผยแพรการศึกษาตอ กระตุนเตือนเพื่อนๆ ท่ีติด "0", 

"ร", "มส", "มผ" ใหรีบแกเพื่อผลการจบการศึกษา 

9) ระเบียบขอบังคับตางๆท่ีคณะกรรมการนักเรียนรางข้ึน และปรับปรุงออกใชในเรื่องตางๆจะตอง 

เสนอผานครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการนักเรียน รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน ท้ังนี้โดยความ

เห็นชอบ ของผูอํานวยการอนุมัติกอน จึงประกาศใชได 

10) ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน / โครงการตอผูท่ีเกี่ยวของ 

11) ปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 
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คําส่ังโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 

ท่ี  103 / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการฝายบริหารโรงเรียนบานตาเรืองฯ ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

....................................................... 
 
         อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 
๒๗ และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการบริหารงานโรงเรียนบานตาเรืองฯ  
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแตงต้ังคณะกรรมการฝายบริหารโรงเรียนบานตาเรืองฯ ประจําปการศึกษา  
๒๕๖๓  ดังตอไปนี้ 

 ๑. นายคมกริช  อันทรง ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรืองฯ ประธานกรรมการ 
 2. นายสมชาย  แผนพงษศิลป รองผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรืองฯ        รองประธานฯ 
 3. นางสมบูรณ  แผนพงษศิลป หัวหนาคณะกรรมการบริหารวิชาการ      รองประธานฯ 
 4. นางยุวณีย  สงวนทรัพย หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป กรรมการ 
 5. นางสุภานี  เมืองซอง หัวหนาฝายบริหารงบประมาณฯ กรรมการ 
 6. นางสาวขนิษฐา  พีรพล หัวหนาฝายบริหารบุคคล กรรมการ 
 7. นายกรวิก อัครวงศพาณิชย หัวหนาฝายกิจการนักเรียน กรรมการ 
 8. นางปราณี  ประสิทธิผล     หัวหนาฝายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี 

๑. ใหคําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานตางๆในโรงเรียนเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย และเกิดผลดีแกทางราชการ 

๒. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 

๓. ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานในงานตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียน 

๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

                   โดยใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ เสียสละ โปรงใส ยุติธรรม                    
เพื่อประโยชนในการพัฒนานักเรียน และพฒันาโรงเรียนบานตาเรืองฯ ตอไป 

   

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
     

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

      

      

    (นายคมกริช  อันทรง)  
    ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรืองฯ  
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ตัวอยางเอกสารการเงิน 
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