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คู่มือการปฏิบัติงาน  โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 มีหน้าทีก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 มีหน้าที่ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 ดังนี้  ตามนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการ
จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนการสถานศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พิทักษ์สิทธิเด็ก 
ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เสนอแนะและมีส่วน
ร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ บริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 
แต่งตั้งท่ีปรึกษา และหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 

 

 

    กลุ่มบริหารวิชาการ 

  
คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
      หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ร่วมวางแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 
 ๒. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
 ๓. เป็นที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน  และความก้าวหน้าของงานที่ตนรับผิดชอบ 
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
     ๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. จัดวางระบบการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน  การจัดโครงสร้างหลักสูตร  พัฒนาหลักสูตร  
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. จัดวิชาสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดตารางสอนให้ 
เอ้ือต่อการจบหลักสูตรของนักเรียนได้ตามหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓. ประสานงานกับงานต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลจัดท าแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการ    ให้สอดคล้อง 
กับนโยบายสถานศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๔. จัดครูสอนตามความเหมาะสม/จัดตารางเรียนตารางสอน  

๕. พิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดหนังสือในแต่ละระดับชั้นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
การอนุญาตให้ใช้หนังสือเรียนในสถานศึกษา 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    ๑.๒ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. วางแผนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่มกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามการเข้าสอนของครูโดยเก็บข้อมูล สถิติรายวัน รายสัปดาห์รายเดือน เพ่ือ 
รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

๓. จัดระบบติดตามตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกการสอน  วิธีการจัดการเรียนรู้  การสอนซ่อมเสริม   
และการจัดการสอนแทน 

๔. ประสานงานและด าเนินการท าโครงการพิเศษที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้  เช่น  การสอบวัด 
ความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานอื่น ๆ  การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
 
 
 
 
 



๔ 

 

    ๑.๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ควบคุมดูแลการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระหรืองานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามโครงสร้าง ของ
หลักสูตร 
 ๒. จัดท าโครงการ  แผนงาน  และงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในกลุ่มสาระหรืองานของแต่ละปีการศึกษา 
 ๓. เป็นคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโดยต าแหน่ง 

๔. ควบคุมดูแลห้องกลุ่มสาระ  ท าทะเบียนวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  และสื่อการสอนภายใน กลุ่มสาระที 
รับผิดชอบ 

๕. ตรวจสอบ  สรุปผลการเรียนประจ าภาคเรียน/ปีการศึกษาของกลุ่มสาระส่งงานวัดและประเมินผลเพ่ือ 
ด าเนินการต่อไป 

๖. จัดเก็บรวบรวมเอกสาร  หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลอย่างเป็นระบบระเบียบ  เพ่ือสะดวก ในการ 
ด าเนินการและสามารถตรวจสอบได้ 

๗. ติดตามผล  และประเมินผลงานในกลุ่มสาระ  สรุปปัญหา  ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     ๒.๑ ส ามะโนผู้เรียนและรับนักเรียน 
      หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ก าหนดแผนการจัดชั้นเรียนในแต่ละปีการศึกษาและแผนการจัดนักเรียนเต็มรูปโดยอาศัยข้อมูลจาก 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. จัดวางระบบรับนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ตามแผนการจัดชั้นเรียน 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติ 
 ๓. จัดท าประกาศการรับนักเรียน  เตรียมเอกสารหลักฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ การรับสมัคร 

๔. จัดท าค าสั่งรับนักเรียนและประสานงานกับคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อ 
ด าเนินงานการรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๕. ก ากับ  ติดตาม  ดูแลการรับนักเรียนตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. วางแผนการจัดท าส ามะโนผู้เรียนร่วมกับงานรับนักเรียนและงานวัดผลประเมินผล 
 ๗. ส ารวจนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา 

๘. รับข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่มีสิทธิ์  
เข้าเรียนในโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 ๙. จัดพิมพ์ข้อมูลนักเรียนที่สมัครใหม่ทุกประเภททั้งมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ๑๐. จัดเก็บหลักฐานการสมัครเข้าเรียนแยกตามประเภทและระดับชั้น 
 ๑๑. จัดท าประกาศผลการสมัครเข้าเรียนและประกาศผลการสอบ 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
 



๕ 

 

    ๒.๒ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 
๒.๒.๑ งานพัฒนาห้องสมุดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 

    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วางแผนและด าเนินงานห้องสมุดตามระบบงาน  เช่น  งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ งานแยกหมวดหมู่หนังสือ    

งานซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ  งานบริการ  จัดท าระเบียนการใช้ห้องสมุด  จัดท าสถิติการใช้ห้องสมุด  จัดส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ  แนะน าหนังสือใหม่ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับห้องสมุด ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 

๒.๒.๒ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. วิเคราะห์  ศึกษา  ทบทวนการด าเนินงานและก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้ 
 ๒. วางแผนจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

๓. จัดท าป้ายประกาศเอกสารหลักฐานข้อมูลชื่อแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้นักเรียน
ทราบ  เพ่ือการศึกษาสืบค้น 
 ๔. วางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนประเภทต่าง ๆ 

๔.๑ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา ฯลฯ 
๔.๒ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์  เช่น  ห้องวัฒนธรรม  ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๔.๓ อุทยานการศึกษา  เช่น  สวนสมุนไพร  สวนวรรณคดี 
๔.๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องโสตทัศนศึกษา 

๕. วางแผนด าเนินงานให้นักเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๗. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
    ๒.๓ งานแนะแนวการศึกษาและบริการแนะแนว 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. บริการส ารวจข้อมูลรายบุคคล 
 ๒. บริการสนเทศในเรื่องส่วนตัว  สังคม  การศึกษา  และการประกอบอาชีพ 
 ๓. บริการให้ค าปรึกษา 
 ๔. บริการจัดวางตัวบุคคล 
 ๕. บริการติดตามผลนักเรียน 
 ๖. ควบคุม  ดูแล  อุปกรณ์  เอกสารต่าง ๆ ในห้องแนะแนว 
 ๗. จัดท าข้อมูล  สถิติ  สารสนเทศงานแนะแนว 
 ๘. จัดบริการทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
 ๙. จัดท าแผนปฏิบัติงานและพัฒนางานแนะแนว 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๑. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
 



๖ 
 

      ๒.๔ งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ศึกษา  วิเคราะห์  จุดอ่อนจุดแข็ง และก าหนดจุดพัฒนางาน พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลย ี
ทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๔ ปี 
 ๓. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนา ฯ  รายปี  อย่างมีรูปธรรมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๔. ปฏิบัติงานและให้บริการการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับ งานโสตทัศนศึกษา 
 ๕. ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ตลอดจนการซ่อมบ ารุง 
 ๖. ผลิตสื่อ  สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

๗. จัดท าทะเบียนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทราบเพ่ือการบริการ 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
      ๒.๕ งานประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนในเครือข่ายและชุมชนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานโรงเรียนด้านความร่วมมือพัฒนาวิชาการโรงเรียนเครือข่าย และชุมชน 
 ๒. วางระบบกลยุทธ์  การพัฒนาวิชาการโรงเรียนเครือข่ายและชุมชน 
 ๓. ก าหนดตัวแทนครู  ตัวแทนชุมชน  เป็นคณะกรรมการพัฒนาวิชาการชุมชน 

๔. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายและชุมชน  ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน 
 ๕. ผลักดันให้โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนร่วมจัดกิจกรรมในวันวิชาการ 
 ๖. ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาวิชาการโรงเรียนเครือข่ายและชุมชน 
 ๗. รายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่มให้โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนทราบ 
 ๘. ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

๙. ส่งเสริม/สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ในการจัดการศึกษา 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๑. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
 
๓. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙(COVID-19) 
    ๓.๑ งานวัดและประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน   

๓.๑.๑ งานวัดและประเมินผลการเรียน 
๓.๑.๒ งานเทียบโอนผลการเรียน  และงาน GPA 
 
 
 



๗ 

 

     ๓.๑.๓ งานทะเบียนนักเรียน 
      หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ๑. จัดเตรียมและจัดท าบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  ๒. จัดท ารายงานผลการจบหลักสูตร  และจัดท าประกาศนียบัตร 
  ๓. รวบรวมตรวจสอบความถูกต้อง  และจัดเก็บหลักฐานเอกสารมอบตัวนักเรียน 
  ๔. จัดท ารายชื่อนักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้เลขประจ าตัวนักเรียนเข้าใหม่ 
  ๕. จัดให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 
  ๖. ส ารวจและติดตามนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน  รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
  ๗. จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนและใบรับรองผลการเรียน 
  ๘. จัดท าสรุปผลการจบหลักสูตรของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
  ๙. จัดท า GPA  ม.ต้น , ม.ปลาย 
  ๑๐. จัดเตรียม  จัดท า  ปพ.๑ - ปพ.๙   
  ๑๑. ตรวจสมุด ปพ.๕  ให้เปน็ปัจจุบัน 
  ๑๒. วางแผนด าเนินการสอบประจ าภาคเรียน  และจัดท าสรุปผล  รายงานผลการเรียน 
  ๑๓. วางแผนด าเนินการสอบแก้ตัว  จัดเรียนซ้ าและการเรียนซ้ าชั้น 
  ๑๔. รวบรวมและจัดท าสถิติข้อมูล  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานวัดผลระดับชั้น 
  ๑๕. ตรวจเช็ค  รับ - ส่ง  ข้อสอบวัดผลประจ าภาคเรียน 
  ๑๖. จัดท าสรุปผลการเรียน 
  ๑๗. ด าเนินการสอบแก้ตัว 
  ๑๘. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหา 
  ๑๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒๐. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
     ๓.๒ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านผลการวิจัยคุณภาพการศึกษา 
 ๒. จัดท าแผนงานโครงการงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 ๓. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมครูด าเนินการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๔. รวบรวมผลวิจัยของครู ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแสดงผลงานในวันวิชาการหรือตามโอกาส 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี    

๓.๓ งานพัฒนาวิชาการอาเซียนในสถานศึกษา 
      หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ประสานกับบุคคล/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาสถานศึกษา-นักเรียน ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน 
 ๒. จัดกิจกรรมอาเซียนในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๘ 

 

๓.๔ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) 
   หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ประสานด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้พัฒนาตาม 
ศักยภาพและความเหมาะสม 

๒. ประสานด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ และพัฒนาทักษะทาง 
วิชาการของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

๓. ประสานด าเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
ระดับภาค/ระดับประเทศ 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
     ๓.๕ งานพัฒนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ประสานด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๒. ติดตาม และประเมินผลผู้เรียน วางแผนด าเนินการ พัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๖ งานพัฒนาวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ประสานด าเนินการพัฒนาวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านต่าง ๆ เช่น  เพลงบอก  มโนราห์ 
๒. ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดขอ 

นักเรียน 
๓. พัฒนาทักษะนักเรียนด้านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพ่ือแข่งขันช่วยงานสังคมตามโอกาส    

 ต่าง ๆ 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๓.๗ งานนิเทศการศึกษา 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. จัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
 ๒. ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
 ๓. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

๔. ติดตาม  ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา 

๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน   
หรือเครือข่ายการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๗. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 



๙ 
 

    ๓.๘ งานแผนงาน/ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการประจ าปี  และประจ าภาคเรียน  จัดท าปฏิทิน 
ปฏิบัติงานรายสัปดาห์ปิดประกาศทุกสัปดาห์ 

๒. ประสานงานกับงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  เพื่อน าข้อมูลจัดท าแผนโครงการ และ 
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องนโยบายโรงเรียน  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๓. รวบรวมแผนงานโครงการของงานและกลุ่มสาระต่าง ๆ เพ่ือเสนอแผนงานของโรงเรียน 
 ๔. ควบคุม/ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการ  
 ๕. จัดส านักงาน / อุปกรณ์    ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๖. ประสานงานกับงานสารบรรณด าเนินการตามหนังสือต่าง ๆ จัดท าหนังสือส่ง – เก็บหนังสือต่าง ๆ 
 ๗. ท าแบบฟอร์ม  และเอกสารการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

๘. ส ารวจ  และลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์  และครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  เสนอซ่อมและจัดซื้อ 
จัดหาให้เพียงพอตามความจ าเป็น 

๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๐. สรุป  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
    ๓.๙ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ประสานด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ว่าด้วยกฎ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

3. วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

4. ประสานงานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา ในการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
5. จัดท ารายงานประจ าปี เผยแพร่ต่อสาธารณชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด 

๓.๑๐ งานพัฒนาโรงเรียนหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ติดตาม เก็บข้อมูลการด าเนินงาน รวมทั้งประสานการด าเนินการ เพื่อพัฒนาตามโครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 

๓.๑๑ งานพัฒนาวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ประสาน ด าเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

3.12 งานส่งเสริมความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีความสามารถพิเศษด้าน กีฬามวยปล้ า  กีฬาต่าง ๆ ศิลปะ  ดนตรี  

วงโยธวาทิต  ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลให้ได้มากท่ีสุด 
  
  



๑๐ 
 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

       
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
หน้าที่รับผิดชอบ 
          1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับงานบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
          2. วางแผน  ควบคุม  ดูแล  และนิเทศติดตามงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
         3. ร่วมมือประสานกับฝ่ายต่าง ๆ  หัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้างาน  และบุคลากรทุกคน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ  ในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพ   
          4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
          5. ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อวางแผน และก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน 
          6. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
          7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          1. ร่วมวางแผนงาน / โครงการของงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเพื่อพัฒนาการด าเนินการ 
          2. เป็นที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
          3. รายงานผลการปฏิบัติงาน  และความก้าวหน้าของงานที่ตนรับผิดชอบ 
 

1.  งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
หน้าที่รับผิดชอบ 
          1. จัดแบ่งครูที่ปรึกษาให้ดูแลนักเรียนเป็นระบบครอบครัว 
          2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ให้ครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย
การศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในห้องเรียน 
          3. ด าเนินการให้มีระบบการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนทุก ๆ ด้าน เพ่ือสะดวกในการดูแลช่วยเหลือ
และแก้ไข 
          4. ก าหนดวิธีการด าเนินการให้มีการประสานงานระหว่างทีมน า  และทีมท าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ 
          5. จัดประชุม วางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานตามวาระโอกาส 
          6. ด าเนินการให้มีการปรับปรุง และพิจารณาเครื่องมือ วิธีการ หรือเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          7. จัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือช่วยในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          8. ด าเนินการดูแลช่วยเหลือ หรือแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ครูที่ปรึกษาส่งต่อ 
          9. ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาจัดให้มีการประชุมชั้นเรียนตามความเหมาะสม 
          10. ประสานอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือร่วมดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
          11. สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกภาคเรียน 

12. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
          13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๑ 
 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ติดตามดูแลนักเรียนในกลุ่มท่ีรับผิดชอบ พัฒนาส่งเสริม และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
  2. ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3. ด าเนินการจัดท าข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. ให้ค าปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษา พบปะผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  5. ติดตาม  ดูแล  แก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในที่ปรึกษา 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หัวหน้าระดับชั้น  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   1. ควบคุม  ดูแลนักเรียนในระดับชั้นให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน 
   2. ติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษา เพ่ือร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
   3. ติดตามผล ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับประกอบด้วย 
 4. อบรมพฤติกรรมนักเรียนในคาบประชุมระดับ 
  
2.  งานป้องกันนักเรียนออกกลางคัน 
หน้าที่รับผิดชอบ 

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนออกกลางคัน 
3. จัดกิจกรรมให้ภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม 

 
3. งานดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน 
     หน้าที่รับผิดชอบ 
          1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน มีการคัดกรองนักเรียนในสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID- 19)  ให้ดูแลบริเวณ  หน้าประตูโรงเรียน หน้าเสาธง  โรงอาหาร  ห้องน้ า  บริเวณอาคาร
เรียน  ซุ้มและ ศาลานั่งพัก  ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม 
          2. จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่  ดูแล ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันเสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
          3. ควบคุม ดูแล และวางแนวปฏิบัตินักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
          4. วางมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19  และสอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 
          5. ดูแลการเดินทาง ไป – กลับของนักเรียน ตลอดจนการจราจร นักเรียนทุกวัน เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา  
          6. ดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยของนักเรียนหน้าโรงเรียนหลังจากโรงเรียนเลิกทุกวัน 
          7. ป้องกัน และแก้ไขการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ของนักเรียน ทั้งใน และนอกโรงเรียน  
          8. สอบสวน ติดตาม นักเรียนที่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง 
          9. ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือดูแลความปลอดภัยนักเรียน 
          10. ควบคุม ดูแล  รถ รับ – ส่ง  ประชุม อบรม คนขับรถ เพ่ือให้ร่วมปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของ
นักเรียน 
          11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๑๒ 

 

 12.  ตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แก่ทุกคนที่เข้ามาบริเวณโรงเรียน 
 

4. งานปกครอง  ระเบียบวินัย และพฤติกรรม 
หน้าที่รับผิดชอบ 
          1. ก าหนดกฎระเบียบต่าง ๆ  ของโรงเรียนที่ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ  การแต่งกาย  หรืออ่ืน ๆ  
ให้สอดคล้องและสนองต่อกฎหรือนโยบายกระทรวง ฯ 
          2. ควบคุม  ดูแลให้นักเรียนประพฤติ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  เสริมสร้างวินัยนักเรียน 
          3. ก าหนดบทลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดกฎระเบียบของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการตัดคะแนน
ความประพฤติ  พ.ศ. 2551 
          4. วางมาตรการป้องกันและแก้ไขอบายมุข การพนันและประพฤติท่ีไม่พึงประสงค์ทุกชนิด   ในโรงเรียน 
          5. ติดต่อ  ประสานผู้ปกครองนักเรียน  และครูที่ปรึกษาเมื่อพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
          6. หามาตรการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในภาพรวมเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลโดยจัดให้มี
กิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ   
          7. รับแจ้งเหตุพฤติกรรมนักเรียนประจ าวัน 
          8. จัดท าทะเบียนพฤติกรรมนักเรียน 
          9. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  หัวหน้าระดับชั้น  เพ่ือพิจารณาโทษนักเรียน  เสนอ
ผลการพิจารณาโทษนักเรียนให้ผู้อ านวยการทราบ 
 10. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
          11. ประเมินผล  สรุปผล  รายงานให้ผู้อ านวยการทราบ             
          12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          1. จัดท าแผนงาน/โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพ่ือส่งนักเรียน
ที่มีปัญหารักษา 
          3. ประสานผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด 
          4. เฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในหมู่นักเรียน โดยร่วมมือกับครูที่ปรึกษา คณะกรรมการนักเรียน และ
เครือข่ายผู้ปกครอง – ชุมชน 
          5. วางมาตรการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 
          6. ประเมินผล – สรุปผล รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 

6.  งานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
หน้าที่รับผิดชอบ 
          1. วางแผนและก ากับ  ดูแล  การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
          2. ด าเนินการให้มีองค์กรนักเรียนในรูปคณะกรรมการนักเรียน กรรมการห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
          3. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
          4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา 
 



๑๓ 

 

7. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร   
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          1. วางแผน และก ากับ ดูแล การจัดกิจกรรมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
          2. ด าเนินการจัดกิจกรรมและสง่เสริมสนับสนนุให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตาม
ความถนัดและความสนใจของนกัเรียน 
          3. วางแผนจัดกิจกรรมวันส าคญัต่าง ๆ ทัง้วันส าคัญทางชาติ ศาสนาและวันส าคัญทางประเพณี  ก าหนดปฏิทนิ
การปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 
          4. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเลื่อมใสศรัทธา ในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
          5. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักครอบครัว  รักโรงเรียน  

     -  จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนทีจ่บการศึกษา 
          6. ปฏิบัติหน้าที่อืน่ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
 
8. งานกิจกรรมสร้างเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          1. จัดท าแผน / โครงการเพื่อสร้างเสริมวินัย  และพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
          2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมตามแผนที่วางไว้ 
          3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีโ่รงเรียนก าหนด 
          4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักประหยัด  อดออม  และสร้างเสริมความกตัญญู 
          5. ด าเนินการให้มีการประชุมเพื่อวางแผน  พฒันาพฤติกรรมนกัเรียน 
          6. ยกย่อง  เชิดชูเกียรตินักเรียนที่ท าความดีเสนอชื่อเพื่อมอบเกียรติบัตร 
          7. จัดท าก าหนดการอบรมนักเรยีนตามระดบัชัน้  ประชุมรวม 
          8. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามก าหนดการในข้อ 7 
          9. ติดตามการปฏิบัตงิานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม  เสนอผู้อ านวยการทราบ 
          10. ประสานกบับุคคล งาน  ฝา่ยต่าง ๆ  เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมนักเรียนแบบ 
บูรณาการ 
          11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
9. แผนงาน งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ ส านักงาน พัสดุ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
  1. จัดส านักงาน/อปุกรณ์ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในฝา่ย 
  2. ประสานกับงานสารบรรณด าเนินการตามหนังสือตา่ง ๆ จัดส่ง-เก็บ หนังสือต่าง ๆ 
  3. จัดท าแบบฟอร์ม เอกสาร และประชาสัมพันธ์ การปฏิบัตงิานต่าง ๆ ในฝา่ย 
 4. จัดท าแผนงานฝ่าย 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 
    หน้าที่รับผิดชอบ 
 1. เป็นที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่ม 

2. ร่วมวางแผน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 
3. รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

 

1. งานพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์โรงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสถานภาพของสถานศึกษา 
2. วางแผน ออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท างานและการ 

บริหารของสถานศึกษา 
3. น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน 

สถานศึกษา 
4. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
5. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
7. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของ 

สถานศึกษา 
8. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยีและกลยุทธ์ให้ 

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
9. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจ  

เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
10. ก าหนดป้ายหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดในการปฏิบตัิงานตาม ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร 
11. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและ 

สม่ าเสมอ 
12. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 
  13. รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกฝ่าย 

 

2. งานเทคโนโลยีและเครือข่ายข้อมูล 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3. จัดท าระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา 
 



๑๕ 

 

3.  งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลผลงานของสถานศึกษา รวมทัง้ความต้องการ 
ในการรับข่าวสาร ข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 

2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาโดยการมีสว่นร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบนัและ 
สื่อมวลชนในท้องถิ่น 

3. จัดให้มีเครือข่ายประสานงานประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ 

ประชาสัมพนัธ์ผลงานของสถานศึกษา 
5. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบโดยยึดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

ประชาสัมพนัธ ์
6. ติดตาม ประเมนิผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รบัและน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  

พัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
 
4.  งานสารบรรณ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
2. เสนอหนังสือราชการติดต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
3. โต้ตอบหนังสือราชการและประสานงานบุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงเรียน 
4. ควบคุมการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ 
5. จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
6. ด าเนินการขออนุญาตไปราชการ อบรม สัมมนาให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
7. จัดและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการ 

ทีอ่อกแบบไว้ได้ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดส านักงาน/อุปกรณ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในฝ่าย 
2. ประสานงานกับสารบัญด าเนินการตามหนังสือต่าง ๆ จัดส่ง-จัดเก็บหนังสือต่าง ๆ 
3. จัดท าแบบฟอร์มและเอกสารการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในฝ่าย 
4. จัดท าแผนงานและควบคุมแผนงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

6.  งานเอกสารโรเนียว/ถ่ายเอกสาร 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. โรเนียว/ถ่ายเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. เก็บรักษาดูแล เครื่องโรเนียว/เครื่องถ่ายเอกสาร ให้พร้อมใช้ 
3. ควบคุมไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสารโรเนียว 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7.  งานจัดระบบควบคุมภายใน 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตาม 

ภารกิจ 
 
 8.  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
2. บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 

ปลอดภัยและเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
3. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
4. สรุป ประเมินและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 
 9. งาน 5 ส. 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. วางแผน ก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของบุคลากร ครู นักเรียน พนักงานบริการ 
2. บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพสะอาด 

ปลอดภัยมีบรรยากาศที่ดีในการท างานและการศึกษาของนักเรียน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการให้บริการในการท าความสะอาดในห้องท างาน ห้องเรียน อาคาร สถานที่ใช้ 

ในการพัฒนาโรงเรียนในวันส าคัญต่าง ๆ 
4. จัดท าเกียรติบัตรเขตพ้ืนที่ 5 ส. ยอดเยี่ยมและอาคารเรียนยอดเยี่ยม พร้อมท าสถิติ และบันทึกข้อมูล 

ในการท างานให้เป็นปัจจุบัน 
5. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน 5 ส. ที่ใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



๑๗ 

 

10. งานบริการสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน 
2. จัดระบบข้อมูลข่าวสาร บริการสถานที่ของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
3. ให้บริการข้อมูลข่าวและบริการอ่ืน ๆ แก่สาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
4. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
5. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
7. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในชุมชน 
8. สร้างเครือข่ายระหว่าบงนักเรียนกับชุมชน 
9. การให้บริการชุมชนเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ 
 

11. งานสวัสดิการโรงเรียน 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ก าหนดแนวทาง วางแผนในการบริหาร ต้อนรับบุคลากรจากภายนอกและภายในโรงเรียนพร้อม 
จัดการเรื่องอาหาร เครื่องดื่มให้ส าเร็จด้วยดี 

2. ดูแล ติดตาม จัดเก็บในการเบิกใช้อุปกรณ์และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ 
บุคลากรของโรงเรียน 

3. พัฒนาระบบในการบริการแก่บุคลากรที่มาเยี่ยมโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มา 
เยี่ยมชม 

4. สรุป รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษจากทางโรงเรียน 
 

12. งานสาธารณูปโภค 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ดูแลงานด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา น้ าดื่มน้ าใช้ให้เพียงพอกับบุคลากรใน 
โรงเรียน 

2. จัดท าแผนงาน โครงการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
3. จัดท าโครงการด้านการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด 
4. สรุป รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
 

13.  งานกองทุนงานบุญ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ดูแลประสานงานการเงินของกองทุน 
2. วางแนวกรอบการใช้เงินให้ชัดเจนในเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ของนักเรียนและครู 
3. ดูแลและจัดการกองทุนงานบุญของโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4. ดูแลงานบุญจากองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ 
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๑๘ 

 

14.  งานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความแสดงความคิดเห็น 
2. ประสานงานกับฝ่ายบริหารโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบ 
3. ท าประชามติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา 
4. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 
5. การพิจารณาแผนการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 
 

15.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

16. งานกีฬาและนันทนาการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. วางแผนให้บุคลากรในโรงเรียนได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. จัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ 
3. จัดกิจกรรมใหบุ้คลากรในโรงเรียนและชุมชนได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

  4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรตั้งชมรม/ชุมนุม/กลุ่มออกก าลังกาย(กีฬา)และนันทนาการ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ 

ออกก าลังกาย (กีฬา) และนันทนาการ 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

17. งานส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. วางแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ปราศจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
3. ประสานองค์กร หน่วยงานบริการและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการตรวจสุขภาพประจ าปี 
4. จัดรวบรวมและแจ้งข่าวสารด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
5. จัดกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพแก่นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
6. สรุป รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปีเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

18. งานอนามัยโรงเรียน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เสนอแต่งตั้งครู นักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและ 
งานนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2. ให้พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่เจ็บป่วย 
3. กรณีนักเรียนมีไข้สูงสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)  ให้ส่งต่อโรคพยาบาล 
4. ควบคุม ดูแลห้องพยาบาล จัดเตียมพยาบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID-19) 
5. จัดหาวัสดุ เวชภัณฑ์ให้พร้อมส าหรับการบริการพยาบาล 
6. จัดสวัสดิการให้นักเรียนได้รับการรักษาต่อ 
7. ควบคุมการประกอบอาหาร การจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ตลอดจนการจัดการประชุมชี้แจง 
8. เผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพและให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ 
9. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ รักษาสุขภาพและป้องกันโรค 
10. ประเมิน สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

19.  งาน อย.น้อย 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. วางแผนให้ความสะดวกเก่ียวกับกิจกรรม อย.น้อย 
2. ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
3. สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมตามรูปแบบ อย.น้อย 
4. ส่งเสริมกิจกรรม อย.น้อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
20.  งานเวรยาม 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เสนอแต่งตั้งครู พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจ าวันทุกวัน ทั้งวันท าการปกติ และวันหยุด 
และเวรกลางคืนของครูชาย 

2. เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจเวรทั้งกลางวัน และกลางคืน 
3. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครู บุคลากรทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเสนอผู้อ านวยการทราบ 

เป็นระยะ 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 

 
 
 
 



๒๐ 
 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
 2. วางแผน  ควบคุม  ดูแล และนิเทศติดตามงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. ร่วมมือประสานกับกลุ่มงานต่าง ๆ กลุ่มสาระ หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคน เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานต่าง ๆ  ในกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพ   
 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. ร่วมประชุมกับทีมบริหารเพ่ือวางแผน และก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 6. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. เป็นที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารบุคคล 
 2. ร่วมวางแผน/โครงการของกลุ่มบริหารบุคคลเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 
 3. รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารบุคคล 
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. งานธุรการและส านักงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ท าเนียบบุคลากร 
  2. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือเข้าออก 
  3. ท าทะเบียนประวัติบุคลากร 
  4. การขอมีบัตรประจ าตัวของข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา 
  5. แบบฟอร์มการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานฝ่ายบุคคล 
  6. คู่มือการปฏิบัติงานของครูประจ าปีการศึกษา 
  7. การลงระบบแผนการพัฒนาตนเอง (IDPlan) และLogbook 
  8. งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. งานวางแผนอัตราก าลัง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. แผนงานฝ่ายบุคคล 
2. การวางแผนอัตราก าลัง 
3. จัดสรรบรรจุแต่งตั้ง 
4. งานแต่งตั้งย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การเกษียณอายุข้าราชการ หรือการลาออกจากราชการ 
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



๒๑ 
 

3. งานบ าเหน็จความชอบและสร้างขวัญก าลังใจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
2. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
3. ส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. การส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการครู 
2. การส่งเสริมยกย่องชูเกียรติ 
3. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาต่อ 
6. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรม-สัมมนาดูงาน 
7. การติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. งานวินัยและนิติกร 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
2. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน 
3. การรายงานการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
4. การส่งเสริม วินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. การปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. การลงเวลาปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
2. การลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
3. การไปราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
 

 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ร่วมวางแผน/โครงการของกลุ่มงานบริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 
 2. เป็นที่ปรึกษาและด าเนินการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของงานที่ตนรับผิดชอบ 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดการ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการ มาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณด้วยความอิสระ  คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงของการให้บริการ 
 3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

1. กลุ่มงานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 
  1.1 งานแผนงานโรงเรียน  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ประสานบุคลากร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน ทบทวนภารกิจ การจัดการ 

ศึกษาของสถานศึกษาและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
3. ก าหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
4.ก าหนดผลผลิต  ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จโดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
5. จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน  งาน/โครงการและกิจกรรมหลัก จัดท าแผนงบประมาณ  

และค าขอตั้ง งบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรร 
 6. ควบคุมดูแลและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามโครงการที่ก าหนดไว้ การอนุมัติการใช้จ่าย 

 งบประมาณท่ีได้จัดสรร 
   7. จัดท ากรอบประมาณการใช้จ่ายระยะปานกลาง  การขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   8. ประเมินโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 
   9. ด าเนินการเผยแพร่เอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลความก้าวหน้าของโรงเรียน 
   10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.2 งานจัดท าและจัดสรรงบประมาณ การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. จัดท าข้อตกลงบริหารผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ 
  2. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผ่าน 

เขตพ้ืนที่แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย  แผนพัฒนางานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักเกณฑ์   
ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

  3. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
แจ้ง  ตลอดจนตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้จากแผนระดมทรัพยากร 

  4. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง  สายงานและ 
แผนงานงานโครงการของสถานศึกษาเพ่ือล าดับความส าคัญและก าหนดงบประมาณทรัพยากร ของแต่ละ 
สายงาน  งานโครงการให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผน 
ระดมทรัพยากร 

  5. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
  6. จัดท ารายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ซึ่งระบุแผนงาน  งานโครงการ 

ที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
  7. จัดท าร่างข้อตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  8. น าเสนอแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
  9. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาได้รับไปด าเนิน 

การตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 

2. กลุ่มงานงบประมาณ 
  2.1 งานการเงินงบประมาณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. จัดท าแบบฟอร์มและเอกสารการเงิน  งบประมาณไว้บริการกับบุคลากรในโรงเรียน 
  2. จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นปัจจุบัน 
  3. จัดท าค ารับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่ายของบุคลากรในโรงเรียน 
  4. จัดท าทะเบียนการคุม  การรับ-จ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภท 
  5. รายงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ด าเนินการเรื่องขอเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู 
  7. จัดท าหน้างบการเบิกเงินเดือน  ค่าจ้างและเงินสวัสดิการทุกประเภท 
  8. จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเช็คเงินงบประมาณ 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.2 งานการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. เบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  2. เบิกเงินจากธนาคารและเก็บรักษาเงิน 
  3. เบิกเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 
  4. จัดเก็บและจ่ายเงินกิจกรรมทุกประเภท 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3 งานการบัญชี 
   

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. จัดท าบัญชีการรับ-จ่ายเงินในสมุดเงินสดของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
  2. จัดท าทะเบียนการคุมรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  3. จัดท าบัญชีรายงานเงินคงเหลือประจ าวันเสนอต่อผู้บริหาร 
  4. จัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
  5. เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ ระเบียบ สะดวกต่อการ 
 ท ารายงานงบ   
  6.เดือน (ตุลาคม-มีนาคมและเมษายน-กันยายน) ส่งส านักงานงบประมาณกรมบัญชีกลางและ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  2.4 งานการพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
2.4.1 การวางแผนพัสดุ  จ าหน่ายพัสดุ  การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ์  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. จัดซื้อ จัดจ้างและจัดหาพัสดุของโรงเรียนตามระเบียบงานพัสดุ 
  2. ซ่อมบ ารุงรักษา จ าหน่าย โอนพัสดุของโรงเรียนตามระเบียบงานพัสดุ 
  3. จัดท าระบบการยืม การเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  4. จัดท าระเบียนพัสดุทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
  5. เสนอขออนุมัติการจัดซื้อพัสดุและขออนุมัติจ่ายเงิน 
  6. วางระเบียบในการใช้ยานพาหนะของโรงเรียนรวมทั้งการซ่อมบ ารุงรักษา 
  7. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และควบคุม  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายวัสดุ 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.4.2 การก าหนดรูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบข้อมูล และ 
สารสนเทศเพ่ือจัดท าและจัดหาพัสดุ ทะเบียน บัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ ์

2.4.3 การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปี 
2.4.4 จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
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3. กลุ่มงานระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา 
 3.1 งานเงินทุนเพื่อการศึกษา 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ส ารวจประเภทกองทุนและจัดท าข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน 
  2. ส ารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3. ประสานการกู้ยืมกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
  4. สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืม 
  5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   3.2 งานเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ และเงินกองทุนงานบุญ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจงาน/โครงการตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้ 
งบประมาณไว้เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 

  2. ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน  องค์กรและท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้สนับสนุน 
การจัดการศึกษา  ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

  3. จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยก าหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุน เป้าหมาย   
 เวลาด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
  4. เสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือการขอความเห็นชอบ 

และด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 3.3 งานจัดหาและจัดเก็บรายได้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดการรายได้และสินทรัพย์ในส่วนที่จะน ามา 

ซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาเพ่ือจัดท าทะเบียนข้อมูล 
2. จัดท าแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้และบริหารรายได้ และ 

ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3. จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดท าทะเบียนคุมเก็บรักษาและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

  3.4 งานธุรการ งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. จัดส านักงาน/อุปกรณ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในฝ่าย 
  2. ประสานงานกับสารบรรณด าเนินการตามหนังสือต่าง ๆ จัดส่ง-จัดเก็บหนังสือต่าง ๆ 
  3. จัดท าแบบฟอร์มและเอกสารการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในฝ่าย 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ดีรับมอบหมาย 
 
 
 
 



๒๖ 
 

  3.5 งานตรวจสอบ  ติดตาม  วัดผลประเมินผลโครงการ การใช้งบประมาณตามโครงการและรายงาน 
โครงการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ 

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  แผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
  2. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามแผนการด าเนินงานตามข้อตกลงการใช้บริการผลผลิตของ 

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  แผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
  3. จัดท าแผนการก ากับ ตรวจ ติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

 4. ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ  
ติดตามของสถานศึกษาโดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

  5. จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบติดตามและนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้                       
การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จเพื่อใสถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

  6. รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7. สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4. งานสหกรณ์โรงเรียน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. วางแผนในการจัดคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ในโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 2. ด าเนินการสมัครสมาชิก พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

  3. ส ารวจความต้องการสินค้าของสมาชิกในโรงเรียนและนอกโรงเรียน พร้อมส ารวจปริมาน 
รายงานและจ านวนสินค้าที่ความจ าเป็นแก่สมาชิกให้มีความเพียงพอในการให้บริการ 

 4. ให้บริการสินค้ากับสมาชิกและลูกค้าทุกวันท าการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือมา  
ปรับปรุงกิจกรรมสหกรณ์ 

 5. ร่วมให้ทุนการศึกษาและให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนและกิจกรรมปีใหม่ แก่  
     บุคลากรในโรงเรียน 

 6. จัดสรรคืนก าไรให้แก่สมาชิกทุกท่านเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


