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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
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นายปราโมทย ์ เพช็รคลา้ย 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
กรรมการเครือข่ายผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป 

1.การจดัทาํและเสนอขอ 

   งบประมาณ 

2.การจดัสรรงบประมาณ 

3.การตรวจสอบ ติดตาม   

  ประเมินผลและรายงานผลการ 

  ใชเ้งิน และผลการดาํเนินงาน 

4.การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพ่ือการศึกษา 

5.การบริหารการเงิน 
6.การบริหารบญัชี 

7.การบริหารพสัดุและสินนทรัพย ์

1. การพฒันาหลกัสูตร 

    สถานศึกษา 

2.การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

3.การวดัผล ประเมินผลและ 

  เทียบโอนผลการเรียน 

4.การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ 

  การศึกษา 

5.การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ 

  เทคโนโลยี 

6.การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

7.การนิเทศการศึกษา 

8.การแนะแนวการศึกษา 

9.การพฒันาระบบการประกนั 

  คุณภาพภายในสถานศึกษา 

10.การส่งเสริมความรู้ดา้น 

  วิชาการแก่ชุมชน 

11.การประสานความร่วมมือ 

   ในการพฒันาวิชาการกบั 

   สถานศึกษาอื่น 

12.การส่งเสริมและสนบัสนุน 

   งานวิชาการแก่บุคคล   

   ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  

  และสถาบนัอื่นท่ีตอ้งการ ศึกษา 

13.จดัทาํสํามะโนผูเ้รียน 

14.การรับนกัเรียน 

  

 

1.การจดัทาํทะเบียนประวติั 

2.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

บุคลากรทางการศึกษา 

3.การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ 

ปฏิบติัราชการ 

4.วินยัและการรักษาวินยั 

5.การออกจากราชการ 

6.สวสัดิการของบุคลากร 

7.งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกาขั้นพ้ืนฐาน 

1.การดาํเนินงานธุรการ 

2.งานพฒันาระบบและเครือข่าย 

  ขอ้มูลสาระสนเทศ 

3.การประสานและพฒันาเครือขา่ย 

  การศึกษา 

4.การจดัระบบและการบริหารและ 

  พฒันาองคก์ร 

5.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นวิชาการ 

7.ดูแลอาคารสถานทีและ 

  สภาพแวดลอ้ม 

8.การส่งเสริมและประสานงาน

การศึกาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอธัยาศยั 

9.งานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 

10.การประชาสัมพนัธ์การศึกษา 

11.งานประสานราชการกบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกา และหน่วยงานอื่น 

12.การจดัระบบควบคุมภายใน 

  หน่วยงาน 
13.งานบริการสาธารณะ 

14.งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอื่น 

นักเรียน 
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นายปราโมทย ์ เพช็รคลา้ย 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
กรรมการเครือข่ายผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

นายศุภชัย   ทวีสุข 
นางสาวสาวิตรี  อินแกว้ 
นางสาวอรณิชา  มณีมยั 

 

นางสาวกาญจนา  พรมมา 
นายนนัทกรณ์   บุญทองแกว้ 
นางสาวเสาวลกัษณ์  ทรงสง่า 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนัฑิมา  ศรีหมอก 

นางสาวอุไร   หนูชยัแกว้ 
นางสาวอนุสา  หลีหมาด 

นางภัททิยา  สุขสวัสดิ์ 
        นางสาวสิริวรรณ   ตาเร็ว 
      นางสาวกนัยารัตน์   อู่วนิชยก์ุล 
     

 

 

นางเสมือนใจ  ทับไทร 

นายภีรพฒัน์  ขาํแกว้ 

นายอุดมศกัด์ิ  ไชยสาร 

นางสาวญาณปภา   จนัทร์พรหม 

นางสาววิชญกานต ์ เงินส่ง 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู                              

 

มาตรฐานความรู้ 

  มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า  หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

โดยมีความรู้ ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ภาษาและเทคโนโลยีสาํหรับครู 

  (2)  การพฒันาหลกัสูตร 

  (3)  การจดัการเรียนรู้ 

  (4)  จิตวิทยาสาํหรับครู 

  (5)  การวดัและประเมินผลการศึกษา 

  (6)  การบริหารจดัการในห้องเรียน 

  (7)  การวิจยัทางการศึกษา 

  (8)  นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  (9)  ความเป็นครู 

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

  ผ่านการปฏบิติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ย

กว่า  1 ปี  และผ่านเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

คุรุสภากาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

  (1)   การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหว่างเรียน 

  (2)  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
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มาตรฐานการปฏิบติัตน 

(จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งมีวินยัในตนเอง  พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ  

และวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเ่สมอ 

 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 2.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุ์จริต  รับผิดชอบต่อชีพ และเป็น

สมาชิกที่ดีขององคก์รวิชาชีพ 

 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 1.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งรัก เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาํลงัใจ  

                    แก่ศิษย ์และผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ที่โดยเสมอหนา้ 

 2.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทกัษะ และนิสัยที่ถูกตอ้งดีงาม   

                    แก่ศิษย ์ และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ที่อยา่งเต็มความสามารถ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

 3.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติ  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  ทั้งทางกาย วาจา   

                    และจิตใจ 

 4.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษ ์ต่อความเจริญทางกาย  

                   สติปัญญา จิตใจ  อารมณ์และสังคมของศิษย ์ และผูรั้บบริการ 

 5.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งให้บริการดว้ยความจริวใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับ 

                    หรือ ยอมรับผลประโยชนจ์ากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

 1.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์ โดยยึดมัน่ 

                  ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

 

จรรยาบรรณต่อสังคม 

 2.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงประพฤติปฏิบติัตน  เป็นผูน้าํในการอนุรักษแ์ละพฒันา 

                    เศรษฐกิจ สังคม  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของ 

                 ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข        
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มาตรฐานการปฏิบติังาน                           

 

1.  มาตรฐานการปฏิบติังานของครู 

 มาตรฐานที่ 1    ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ 

 มาตรฐานที่ 2    ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  โดยคาํนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผูเ้รียน 

 มาตรฐานที่ 3    มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ 

 มาตรฐานที่ 4    พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏบิติัไดเ้กิดผลจริง 

 มาตรฐานที่ 5    พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

 มาตรฐานที่ 6    จดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน 

 มาตรฐานที่ 7   รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมรีะบบ 

 มาตรฐานที่ 8    ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูเ้รียน 

 มาตรฐานที่ 9    ร่วมมือกบัผูอ้ื่นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค์ 

 มาตรฐานที่ 10  ร่วมมือกบัผูอ้ื่นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค์ 

 มาตรฐานที่ 11   แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 

 มาตรฐานที่ 12  สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ ์

 

2.  มาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา 

 มาตรฐานที่  1    ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

 มาตรฐานที่  2    ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  โดยคาํนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกบัการพฒันาของ  

                                         บุคลากร  ผูเ้รียน  และชุมชน 

 มาตรฐานที่  3    มุ่งมัน่พฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ 

 มาตรฐานที่  4    พฒันาแผนงานขององคก์รให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 

 มาตรฐานที่  5    พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาํดบั 

 มาตรฐานที่  6    ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร 

 มาตรฐานที่  7    รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 มาตรฐานที่  8    ปฏิบติัตนเป็นเป็นอบบอยา่งที่ดี 

 มาตรฐานที่  9    ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอื่นอยา่งสร้างสรรค ์

 มาตรฐานที่  10  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 

 มาตรฐานที่  11  เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ 

 มาตรฐานที่  12  สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ ์
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3.  มาตรฐานการปฏิบติังานของบุคลากรทางศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก)์ 

 มาตรฐานที่  1    ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิด   

                                         การพฒันาวิชาชีพทางการศึกษา 

 มาตรฐานที ่ 2    ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคาํนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผูรั้บ 

                                         การนิเทศ 

 มาตรฐานที่  3    มุ่งมัน่พฒันาผูรั้บการนิเทศให้ลงมือปฏิบติักิจกรรมจนเกิดผลต่อการพฒันา 

                                         อยา่งเต็มศกัยภาพ 

 มาตรฐานที่  4    พฒันาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 

 มาตรฐานที่  5    พฒันาและใชน้วตักรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น 

                                         เป็นลาํดบั 

 มาตรฐานที่  6    จดักิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนน้ผลถาวรที่เกิดแก่ผูรั้บการนิเทศ 

 มาตรฐานที่  7   รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 มาตรฐานที่  8    ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 

 มาตรฐานที่  9     ร่วมพฒันางานกบัผูอ้ื่นอยา่งสร้างสรรค์ 

 มาตรฐานที่  10   แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 

 มาตรฐานที่  11   เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํทางวิชาการ 

 มาตรฐานที่  12  สร้างโอกาสในการพฒันางานไดทุ้กสถานการณ ์

 

 

     

 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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หนา้ท่ีครูเวรประจาํวนั 

1.   รับและส่งนกัเรียนหนา้โรงเรียนทุกวนั 

2.  อบรมนกัเรียนหนา้เสาธงในเร่ืองต่อไปน้ี 

 2.1  ความมีระเบียบวินยัในโรงเรียน 

 2.2  ความสะอาดในบริเวณโรงเรียน 

 2.3  ชูส้าว 

 2.4  ความปลอดภยัในการขบัขี่รถจกัรยานยนต ์

 2.5  ความกตญั�ูต่อผูม้ีพระคุณ 

 2.6  ยาเสพติด 

 2.7  การตรงต่อเวลา 

 2.8  ประเภณีและวฒันธรรมไทย (การทาํความเคารพ การพูดจาท่ีสุภาพ) 

 2.9  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 2.10 หนา้ที่พลเมืองและศีลธรรมที่ควรยึดถือ 

 2.11 ความสามคัคีในหมู่คณะ 

 2.12 ความประหยดั 

3.  รายงานเหตุการณ์ประจาํวนัต่อผูบ้ริหารโรงเรียนทุกวนั 

4.  กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้รายงานผูบ้ริหารโรงเรียนทนัที หรือรายงานให้ผูรั้กษาการในตาํแหน่งทราบและ 

      ดาํเนินการแกไ้ขเบื้องตน้ก่อน    

5.  ตรวจตราความสะอาดรอบๆบริเวณโรงเรียน ดูแลให้นกัเรียนเก็บขยะมูลฝอยให้สะอาดเรียบร้อย 

6.  ตรวจดูแลความสะอาดห้องนํ้านกัเรียนและให้นกัเรียนทาํความสะอาด 

7.  ตรวจตราห้องเรียนให้นกัเรียนทาํความสะอาดทุกวนั 

8.  อนุญาตให้นกัเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในกรณีอนัสมควร โดยทาํบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

หนา้ท่ีครูเวรกลางคืน 

1.   อยู่เวรยามตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 16.00 น. 

2.  อยูเ่วรยามคุม้ครองป้องกนัทรัพยสิ์นของทางราชการให้มีความปลอดภยั 

3.  ติดตามเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนพร้อมบนัทึกรายงานให้ผูบ้ริหารทราบทุกคร้ังที่ 

 4    ปฏิบติัหนา้ที่ 

5.  หากเกิดเหตุผิดปกติ ให้ประสานงานผูท้ี่เก่ียวขอ้ง พร้อมรายงานผูบ้ริหารทราบทนัที 
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6.  หากมีเหตุการณ์จาํเป็น ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ตามคาํส่ังได ้ตอ้งทาํบนัทกึขอเปลี่ยนเวรก่อนหนา้ 

      วนัที่ปฏิบติัหนา้ที่ อยา่งนอ้ย 1 วนั 

 

หนา้ท่ีครูท่ีปรึกษา 
 

1.  คดัเลือกกรรมการห้องเรียน ประกอบดว้ย หัวหนา้ห้อง รองหัวหนา้ห้อง เลขานุการ กิจการและสวสัดิการ 

2. วางแผนจดัห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพตามที่โรงเรียนกาํหนด และจดัเวรทาํความสะอาดดูแลความ 

     เรียบร้อยทุกวนั 

3. จดัทาํแบบรายงานต่างๆให้เรียบร้อย และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

4. ประสานงานกบัครูเวรกรณีนกัเรียนมาสายหรือหนีเรียน 

5. สอดส่องดูแลการแต่งกายของนกัเรียนให้ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 

6. เย่ียมบา้นนกัเรียนแลว้สรุปรายงานให้ผูบ้ริหารทราบ 

7. ให้คาํปรึกษาตามกระบวนการแนะแนว และติดตามการแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียนทุกกรณี หากกรณีใด 

     ไม่สามารถดาํเนินการได ้ให้รายงานหัวหนา้กลุ่มงานและผูบ้ริหารโรงเรียน 

8. นาํนกัเรียนไปทาํกิจกรรมต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

9. เสนอช่ือนกัเรียนดี สมควรไดรั้บทุนการศึกาหรือเกียรติบตัรในการทาํความดีต่างๆ 

10. รายงานการมาเรียนของนกัเรียนและไม่มาเรียนของนกัเรียนตามแบบทีโ่รงเรียนกาํหนด เสนอฝ่าย

วิชาการ 

       และผูบ้ริหาร ตามลาํดบั ทุกวนั 

11. จดัทาํขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียน วิเคราะห์ และคดักรอง 

12. จดัทาํระบบช่วยเหลือดูแลนกัเรียนและรายงานให้ผูบ้ริหารโรงเรียนทราบภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

13. ประชุมนกัเรียนในความดูแลของตนเองอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ ๑ คร้ัง เพ่ือทราบปัญหาและความตอ้งการ

ของนกัเรียน 
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หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีธุรการ 

1. ปฏิบติัหนา้ที่งานสารบรรณของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 

2. จดับรรยากาศห้องสาํนกังานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. จดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบนั 

4. ดูแลจดัเก็บเคร่ืองใชส้าํนกังานให้เป็นระบบระเบียบ  เรียบร้อย  สามารถใช้งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ประจาํอยูท่ี่ห้องสาํนกังานตลอดเวลาเพ่ือให้บริการแก่ผูป้กครองหรือผูท้ี่มาติดต่อกบัโรงเรียน 

ปฏิบติังานต่าง ๆ  ตามที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย 
 

 
 

หนา้ท่ีของภารโรง 

 

1. มีหนา้ที่รับผิดชอบ  ดูแล  บาํรุง รักษาทรัพยสิ์นทุกอยา่งของโรงเรียนให้ปลอดภยัและใชก้ารไดทุ้กเวลา 

2. ตอ้งอยูป่ระจาํโรงเรียนตลอดเวลา  ถา้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ ตอ้งจดัหาคนมาทาํหนา้ที่แทนเพ่ือ 

รับผิดชอบหนา้ที่ของตนทุกเร่ือง  โดยแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบ 

3. เปิด – ปิด ประตูหนา้ต่างของโรงเรียนในเวลาทาํการ  และให้ความสะดวกแก่ครูที่มาปฏิบติัหนา้ที่ 

    ในวนัหยดุราชการ 

4. ทาํความสะอาดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องส้วม  และบริเวณโรงเรียนให้อยูใ่นสภาพที่สะอาด 

เรียบร้อย  สวยงาม 

5. ปลูกไมด้อก  ไมป้ระดบั  พร้อมทั้งบาํรุงรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ 

6. จดัหาและให้บริการนํ้าด่ืม  นํ้าใช ้ ให้เพียงพอกบัครูและนกัเรียน 

7. บริการให้ความสะดวกการปฏิบติังานของครู และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

8. ปฏิบติังานต่าง ๆ  ตามที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย 
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บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

 

บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายบริหารวิชาการ  

ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ 

1. งานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา  
 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.   ประสานงานจดัให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตร  เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั     

      หลกัสูตร  หลกัสูตรนาํไปสู่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2.   ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  สรุปปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา   เพ่ือ 

     ปรับปรุงหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 

3.  ให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือในการผลิตส่ือการเรียนการสอน  การจดัหรือปรับปรุง 

แผนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัโรงเรียน  และนโยบายของสถานศึกษา 

4.    ควบคุมการใชห้นงัสือประกอบการจดัการเรียนรู้  ส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน 

5.   ดาํเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีส่ือการสอน  วสัดุฝึกที่ไดม้าตรฐาน  และจดับรรยากาศ

ทางวิชาการ 

6. ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน การจดัรายวิชาต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของ

นกัเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 

7.    วางแผน และดาํเนินการให้มีการจดัสอนเสริมให้กบันกัเรียนตามโอกาส 

8.    อาํนวยความสะดวกดา้นการจดัการเรียนรู้ จดับรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 
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9.    จดักิจกรรมพฒันาครู เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กบัครูอยา่งต่อเน่ือง 

10.  ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัตารางสอน  ตารางการใชห้้อง ตารางสอนประจาํชั้นให้เป็นปัจจุบนั 

      11.  ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมให้ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผู ้

       เรียนเป็นสาํคญั 

2. ส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้  โดยดาํเนินการดงัน้ี 

2.1 จดัหาเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัของผูเ้รียน  ฝึกทกัษะ  

กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและ

แกไ้ขปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบติัจริง  

2.2 ส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกนั  

ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม      และคุณลกัษณะที่   พึงประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ  

กิจกรรม       

2.3 จดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจดักระบวนการเรียนรู้  และ

การนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ่นหรือเครือข่าย  ผูป้กครอง    ชุมชน   ทอ้งถิ่นมามีส่วนร่วมในการจดัการ

เรียนการสอนตามความเหมาะสม 

3.    ให้คาํแนะนาํ  ปรึกษาการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเนน้การ นิเทศ 

       ที่ร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  เพ่ือพฒันาการเรียน       

       การสอนร่วมกนั  หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

              4.     ส่งเสริมให้มีการพฒันาครู  เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

5.     กาํกบัติดตามการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และให้คาํปรึกษาแนะนาํเมื่อมีปัญหาดา้นการ 

        เรียนการสอน 

6.     ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

3.  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี  

1. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการ

ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร 
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2.   ร่วมจดัทาํแผนปฏิบติังานและปฏิทินปฏิบติังานของงานวิชาการ 

3.   ให้คาํแนะนําบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการวดัผลและประเมินผลตลอดจนทาํ   เอกสาร

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั การประเมินผลการเรียน 

4.   รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนไวค้น้ควา้และอา้งอิง 

5.    ประสานงานกบัคณะกรรมการวิชาการในการพฒันาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้  

       เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 

1. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

2. จดัทาํแบบพิมพต่์างๆ ที่ใชใ้นงานวดัผล 

3. รวบรวมรายช่ือนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และประกาศให้นกัเรียนย่ืนคาํร้องขอมี

สิทธ์ิสอบ 

4. รวบรวม ปพ. 5 เสนอผูอ้าํนวยการเพ่ืออนุมติัผลการเรียน 

5. ประสานงานกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดาํเนินการเร่ืองการสอบแกต้วั    

6. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0 , ร , มส  

7. กาํหนดเวลาสอบแกต้วั จดัทาํตาราเรียนเสริม ตารางสอบแกต้วัและ ประกาศผลการสอบแกต้วั 

8. ประสานกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจดัทาํขอ้สอบ กาํหนดตารางสอบ กรรมการคุม

สอบ และดาํเนินการสอบ 

9. ประสานกบัครูที่ปรึกษาและผูป้กครองนกัเรียน  ในกรณีที่ตรวจพบว่านกัเรียนมีปัญหาเร่ืองผล

การเรียน  การจบหลกัสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 

10. จดัให้มีการเทียบโอนความรู้  ทกัษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น     สถาน

ประกอบการ  และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

11. สาํรวจนกัเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 

17.  ดาํเนินการหาวิธีแกไ้ข ในกรณีที่นกัเรียนมีปัญหาตกคา้ง โดยเฉพาะนกัเรียนระดบัชั้น      

        มธัยมศึกษาปีที่ 3  และ  6 

18.  ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 งานทะเบียนและเทยีบโอนผลการเรียนมีหน้าทีรั่บผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1.    เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 

2.   จดัทาํแผนปฏิบติัการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน  ปฏิทินปฏิบติัการ  และ 

       ประเมินผลการดาํเนินงานงานทะเบียน 

3.    ทาํทะเบียนนกัเรียน  ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  กรอกและตรวจทานผลการเรียน 

        ให้ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

4.    จดัทาํแบบพิมพต่์างๆ ที่ใชใ้นงานทะเบียน 

5.   ให้เลขประจาํตวันกัเรียน  และจดัทาํรายช่ือนกัเรียนทุกชั้นเรียน  จดัทาํสถิติจาํนวนนกัเรียน 



13 

 

6. รับคาํร้องการขอเปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล  การแกไ้ขประวติัอื่นๆ ของนกัเรียน และดาํเนินการ   

                    เก่ียวกบัการแกไ้ขหลกัฐานในทะเบียนนกัเรียน 

7.    ประสานกบัครูที่ปรึกษาและผูป้กครองนักเรียน  ในกรณีที่ตรวจพบว่านกัเรียนมีปัญหาเร่ืองผล

การเรียน  การจบหลกัสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 

8.    รับคาํร้องและดาํเนินการเก่ียวกบัการขอพกัการเรียน  การยา้ย และการลาออกของนกัเรียน 

9.    รับคาํร้องการขอเปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล  การแกไ้ขประวติัอื่นๆ ของนกัเรียน 

10.  ออกใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองเวลาเรียน  ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นกัเรียนหรือ 

 ผูป้กครองตอ้งการ 

11.  ตรวจสอบคุณวุฒิของนกัเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา 

12.  จดัทาํ  ปพ. ๑  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  และมธัยมศึกษาตอนปลาย 

13.  ออกหลกัฐานแสดงผลการเรียน  และประกาศนียบตัรแก่นกัเรียนที่จบหลกัสูตร 

14.  จดัให้มีการเทียบโอนความรู้  ทกัษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น     

สถานประกอบการ  และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

  15.  สาํรวจนกัเรียนทีไ่ม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  และขาดการติดต่อกบัทางโรงเรียน 

        เพ่ือดาํเนินการจาํหน่ายในสมุดทะเบียนประวติั 

16.  ให้บริการขอ้มูลในดา้นการเรียนแก่ครู  นกัเรียน  และผูป้กครอง 

 

 

 

17.  จดัเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ             

        และใชง้าน 

18. จดัทาํทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, 2, 3, 4, 7) สําหรับผูท่ี้ขอรับเอกสารเป็นฉบบัที่ 2 

หรือฉบบัต่อๆไป  ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Transcript) 

19. สาํรวจนกัเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 

20.   ดาํเนินการหาวิธีแกไ้ข ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหาตกคา้ง โดยเฉพาะนกัเรียนระดบัชั้น      

        มธัยมศึกษาปีที่ 3  และ  6 

20. ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.   ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  เพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.   ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  เพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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              3.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือ 

     พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกบัสถานศึกษา   บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร                   

     หน่วยงานและสถาบนัอื่น 

 

5. งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.  ศึกษา  วิเคราะห์   ความจาํเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการจดัการเรียนการสอน  และ

การบริหารงานวิชาการ.      

2. ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ และนวตักรรมการเรียนการสอน 

3.    พฒันาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และการพฒันางานดา้นวิชาการ 

4.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาและการใช้ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ

การจดัการเรียน   การสอน และการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษา บคุคล ครอบครัว องคก์ร 

หน่วยงานและสถาบนัอื่นๆ 

5. การประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.   เสนอแต่งตั้งคณะทาํงาน การพฒันาการใชแ้หล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

2.   สาํรวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคณุภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน      

      ทอ้งถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกลเ้คียง 

3.   ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ให้จดัทาํ 

      โครงการพฒันาการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

4.   จดัทาํแบบบนัทึกขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ไวใ้ชส้าํรวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และ 

      ชุมชน เผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

5.  จดัทาํแบบบนัทึกขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียนและงาน 

      ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

6.  จดัทาํแบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

7.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งจดัทาํทะเบียนแหล่งเรียนรู้ตามขอ้มูลแบบ

สาํรวจ 

8.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง จดัทาํแบบบนัทึกขอ้มลูสารสนเทศแหล่ง

เรียนรู้ให้เป็นปัจจุบนั 
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9.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานการใชแ้หล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นขอ้มูลใน

การพฒันาการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

10. ส่งเสริมสนบัสนุน ให้ครูใชแ้หลง่เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

      โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

11. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในดา้นการจดัการเรียนรู้จากโครงการพฒันาและการใชแ้หล่ง

เรียนรู้ 

12.  จดัทาํเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษาอื่น  บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร   

        หน่วยงาน  และสถาบนัอื่น  ที่จดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 

13.  จดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพฒันาให้เกิดองคก์รความรู้      และประสานความร่วมมือ

สถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบนัสังคมอื่นที่จดัการศึกษาใน

การจดัตั้ง  ส่งเสริม  พฒันาแหล่งเรียนรู้ที่ใชร่้วมกนั 

 

7. งานนิเทศการศึกษา 
 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. สาํรวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผูส้อนเพ่ือพิจารณาหาทางแกไ้ข 

2. จดัประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นเพ่ือจดัโครงการ

นิเทศภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ร่วมกบัคณะกรรมการวิชาการวางแผนจดักิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม 

ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบติัการ ประชุมอภิปราย จดัทาํเอกสารเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ  

4. ให้คาํแนะนาํและปรึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

5. ส่งเสริมและแนะนาํให้การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้     และบนัทึกการสอน การจดัทาํผลงานทาง

วิชาการ เพ่ือความกา้วหนา้ของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบนัทึก

การสอน 

6. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอนและจดัทาํผลงานทางวิชาการ 

7. จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเนน้การ นิเทศที่ร่วมมือ  ช่วยเหลือ

กนัแบบกลัยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนั หรือ

แบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

8. ปฏิบติังานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

8. งานแนะแนว 
 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 
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1. รับส่งต่อนกัเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

2. ให้การบริการ  ดา้นการให้คาํปรึกษา  และช่วยเหลือแก่นกัเรียน  ผูป้กครอง  ในดา้น การเรียน , 

การศึกษาต่อ ,  การประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา , การพฒันาทกัษะชีวิตและสังคม  การเย่ียม

บา้นนกัเรียนหรือดา้นอื่นๆ ตาม ความเหมาะสม 

3. ดาํเนินการประสานงานกบัฝ่ายอื่นๆ  เพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 

4. จดัป้ายนิเทศ  ขอ้มูล  ข่าวสาร  ดา้นการแนะแนวอยา่งต่อเน่ือง  ทนัเหตุการณ์ 

5. ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย ราชานุกูลมูลนิธิ   ในการจัดหา

ทุนการศึกษา 

6. ดาํเนินการคดัเลือกนกัเรียนเพ่ือเขา้รับทุนการศึกษาประจาํปี 

7. จดักิจกรรมคาบแนะแนว  จดัหลกัสูตรและคู่มือการดาํเนินการดา้นกิจกรรมแนะแนว 

8. ติดตามนกัเรียนที่จบการศึกษา  ในดา้นการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ 

9. รายงานผลนกัเรียนรับทุนการศึกษา  ขอ้มูลสถิติของงานแนะแนวต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 10.  จดับริการครบ  5  งาน  คือ  

  10.1  งานศึกษารวบรวมขอ้มูล 

  10.2  งานสารสนเทศ ให้ขอ้มูลดา้นการศึกษาต่อ การปรับตวั และการอาชีพ 

  10.3  งานให้คาํปรึกษา รับส่งต่อจากครูประจาํชั้น และส่งต่อหน่วยงานภายต่อไป 

 

  10.4  งานกิจกรรมส่งเสริม พฒันา ช่วยเหลือผูเ้รียนร่วมกบัเครือข่าย หรือองคก์ร 

                                 ภาคเอกชน 

  10.5  งานติดตามผลและรายงานผลตามลาํดบัขั้นต่อไป ทั้งในส่วนของการศึกษาต่อ 

                                และอื่น ๆ  

 11.  ปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์การแนะแนว   คือ 

11.1  ใชก้ระบวนการแนะแนวเป็นกลไก ในการพฒันาผูรั้บบริการ (ครู  นกัเรียน  

ผูป้กครอง 

          นกัเรียน   พ่อแม่นกัเรียน ) 

11.2   ส่งเสริมและพฒันาผูรั้บบริการ ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชน ให้มีบทบาทในการ 

          แนะแนว 

11.3   พฒันาส่ือ เคร่ืองมือ และระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 

11.4   พฒันาระบบบริหารจดัการแนะแนว 

11.5   กาํหนดมาตรฐานและเร่งรัดการประกนัคุณภาพการแนะแนว 

11.6   รณรงคก์ารมีส่วนร่วมในการพฒันาการแนะแนว 
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12. ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

9. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.   ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2. จดัทาํการประเมินทบทวน  การประกนัคุณภาพการศึกษา  ทุกปีการศึกษา 

3. ประเมินและจดัทาํเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจาํปี 

4.    ประสานงานการประเมินตนเองทั้งภายนอกและภายใน 

5.    ให้ขอ้เสนอและในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนตามผลการประเมิน 

6.    ปรับปรุงและพฒันาเกณฑค์ุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

7.    จดัทาํมาตรฐานการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

8.    ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

10. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการชุมชน 
 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.   ศึกษา  สาํรวจความตอ้งการ  สนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 

2.  จดัให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทกัษะ  ทางวิชาการ  เพ่ือการพฒันาทกัษะวิชาชีพ    

      และคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทอ้งถิ่น 

3.  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ทอ้งถิ่น  เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ 

     สถานศึกษา   และที่จดัโดยบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัอื่นที่จดัการศึกษา 

4.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน ทอ้งถิ่น 

 

 

 

11. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่น 

มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน และองคก์ร 

  ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ทั้งที่จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกลเ้คียง 

  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองคก์รต่างๆ  ทั้งภายในประเทศและ 

  ต่างประเทศ 

 

12. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.  สาํรวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการในการไดรั้บการสนบัสนุนดา้น 

      วิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัอื่นที่จดัการศึกษา   

2.  ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาวิชาการและการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของ  

      บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัอื่นท่ีจดัการศึกษา   

          3.  จดัให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน   

               และสถาบนัอื่นที่จดัการศึกษา   

 

13. งานจัดทําสํามะโนผู้เรียน 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1) ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสํารวจข้อมูล จาํนวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง

การศึกษาในเขตบริการสถานศึกษา 

2) จดัทาํสาํมะโนผูเ้รียนที่จะเขา้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสํามะโนผู้เรียน เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4) เสนอขอ้มูลสารสนเทศการสาํมะโนผูเ้รียนให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 

5) ช่วยงานพสัดุ สารสนเทศ และแผนงาน 

6) ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2542 

2. พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 

 

14. งานรับนักเรียน 

 มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

                1.  ให้สถานศึกษาประสานงานการดาํเนินการแบ่งเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาร่วมกนัและเสนอ

ขอ้ตกลงให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 

2.  กาํหนดแผนการรับนกัเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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3.  ดาํเนินการรับนกัเรียนตามแผนท่ีกาํหนด 

4.  ร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาใน

การเขา้เรียน 

5.  ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขา้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

 

15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นวิชาการของโรงเรียน และทาํการ

สอน 

2. ช่วยฝ่ายวิชาการในการศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน  

3. จดัอตัรากาํลงัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัครูเขา้สอนรายวิชาต่างๆ  มอบหมายงานพิเศษของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ให้ครู  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยปฏิบติั 

4.  ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ดาํเนินไปตาม   

หลกัสูตร 

5.  ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจดัทาํแผนการเรียนรู้  ในรายวิชาท่ี  

รับผิดชอบ 1 แผน/1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี 

6. วิเคราะห์หลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวงัในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  ติดตามดูแลกิจกรรมการจดัการเรียนรู้  เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนให้สนองหลกัการและ

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

7.    ควบคุมดูแลการจดักิจกรรมส่งเสริมการจดัการเรียนรู้    เช่น   การจดันิทรรศการ   กิจกรรมวิชาการ   

       การประกวดแข่งขนั  จดัสอนเสริม  จดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็น 

       การส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

8.   จดัครูเขา้สอนแทนเมื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบติัการสอนและจดัรวบรวมเป็นสถิติ 

9.    จดัหา  และส่งเสริมให้ครู  ผลิตส่ือการเรียนการสอน 

10.  ติดตามดูแลการสอบแกต้วั  และสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแกต้วัเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส”   ให้

ดาํเนินการตามระเบียบวดัผล 

11.  ดูแลการดาํเนินการเร่ืองการวดัผลตามหลกัสูตร  สร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือในการวดัผล  การเรียน

ควบคุมเร่ืองการทดสอบ  กาํหนดแนวทางในการออกขอ้สอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ติดตาม

ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่างๆ        ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดาํเนินการ

ติดตามดูแลการวดัผลระหว่างภาค  การสอบปลายภาค  และดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวิชา 
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12. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของกลุ่มสาระฯ ดําเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีแก่ผูบ้ริหารฯ 

13.  ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.  ดาํเนินการขอ้มูลความพร้อม ความตอ้งการในการจดักิจกรรมของนกัเรียน และครู 

  2. จดัประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม 

  3.  จดัทาํแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบติังานกิจกรรม 

  4.  ให้คาํแนะนาํแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนกัเรียนตามความเหมาะสม 

 5.  กาํกบั ติดตาม และประสานงานการดาํเนินการจดักิจกรรมให้อยูใ่นระเบียบขอ้บงัคบัของ 

      สถานศึกษา 

  6.  รวบรวมผลการดาํเนินการจดักิจกรรมนกัเรียนเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  7.  ปฏิบติังานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

ขอบข่ายงานของฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

1. การจัดและเสนอของบประมาณ 
 

1.1 การวิเคราะห์ และพฒันานโยบายทางการศึกษา 

1.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยทุธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ไดแ้ก่ เป้าหมาย 

เชิงยทุธศาสตร์ระดบัชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบติั

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.1.2 ศึกษาขอ้ตกลงผลการปฏิบติังานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดบั 

ไดแ้ก่เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ขอ้ตกลงการจดัทาํผลผลิต 

(Service Delivery Agreement : SDA) ขอ้ตกลงผลการปฏิบติังานของเขตพ้ืนท่ี และผลการดาํเนินงานของ

สถานศึกษาที่ตอ้งดาํเนินการ เพ่ือให้บรรลุขอ้ตกลงที่สถานศึกษาทาํกบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  1.1.3 ศึกษาวิเคราะห์ การจดัและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต

พ้ืนที่การศึกษา และตามความตอ้งการของสถานศึกษา 
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  1.1.4 วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาตามขอ้ตกลงท่ีทาํกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ดา้นปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตน้ทนุ ซ่ึงตอ้งคาํนวณตน้ทุนผลผลิตขององคก์ร และผลผลิตงาน/ 

โครงการ 

  1.1.5 ร่วมกบังานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จดัทาํขอ้มูล

สารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา 

  1.1.6 เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 

1.2  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

1.2.1  จดัทาํรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกบั 

ผลผลิตและผลลพัธ์ ตามตวัช้ีวดัความสาํเร็จของสถานศึกษา พร้อมกบัวิเคราะห์และจดัลาํดบัความสาํคญัของ

แผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจง้นโยบาย แผนพฒันามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและวิธีการจดัตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาํเนินการ 

  1.2.2  จดัทาํกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 

Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการ

ดาํเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีตอ้งการดาํเนินการใน 3 ปี

ขา้งหนา้ พร้อมกบัปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลกั ให้สอดคลอ้งกบัประมาณรายไดข้อง

สถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

  1.2.3  จดัทาํคาํขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปาน

กลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคลอ้งเชิงนโยบาย 

  1.2.4  จดัทาํร่างขอ้ตกลงบริการผลผลิต (ร่างขอ้ตกลงผลการปฏิบติังาน) ของสถานศึกษาที่

จะตอ้งทาํกบัเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อไดรั้บงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคลอ้งกบัแผนกล

ยทุธ์ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

1.1 การจดัสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบติั 

2.1.1 จดัทาํขอ้ตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากบัเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อไดรั้บงบ 

ประมาณ 

  2.1.2  ศึกษาขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

แจง้ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา แจง้ให้สถานศึกษาทราบในเร่ืองนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน หลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวิธีการจดัสรรงบประมาณ 
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  2.1.3  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรั้บจากหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรที่เขต

พ้ืนที่การศึกษาแจง้ ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณทีไ่ดจ้ากแผนการระดมทรัพยากร 

  2.1.4  วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสาย

งาน และตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพ่ือจดัลาํดบัความสาํคญั และกาํหนดงบประมาณ 

ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรั้บ และวงเงินนอก

งบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

  2.1.5  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคลอ้งกบั      

กรอบวงเงินที่ไดรั้บ 

  2.1.6  จดัทาํรายละเอียดแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ซ่ึงระบุแผนงานโครงการที่

สอดคลอ้งวงเงินงบประมาณที่ไดรั้บและวงเงินนอกงบประมาณที่ไดรั้บตามแผนระดมทรัพยากร 

  2.1.7  จดัทาํขอ้ร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกาํหนดผูรั้บผิดชอบ 

  2.1.8  นาํเสนอแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ และร่างขอ้ตกลงผลผลิตขอความ

เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 

  2.1.9  แจง้จดัสรรวงเงินและจดัทาํขอ้ตกลงผลผลติให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไป

ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 

 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 

3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน 

3.1.1  จดัทาํแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบ 

ประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏบิติัการประจาํปีงบประมาณ และแผนการใชง้บประมาณราย

ไตรมาส 

3.1.2  จดัทาํแผนการกาํกบัตรวจสอบติดตามและป้องกนัความเส่ียงสาํหรับโครงการที่มี 

ความเส่ียงสูง 

3.1.3  ประสานแผนและดาํเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผน 

ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเส่ียงสูง 

 

3.1.4  จดัทาํขอ้สรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอขอ้ปัญหาที่อาจ 

ทาํให้การดาํเนินงานไม่ประสบผลสาํเร็จ 

3.1.5  รายงานผลการดาํเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1.6  สรุปขอ้มูลสารสนเทศที่ไดแ้ละจดัรายงานขอ้มูลการใชง้บประมาณผลการดาํเนิน 

งานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.2 ประเมินผลการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน 
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แนวทางการปฏิบติั 

3.2.1 กาํหนดปัจจยัหลกัความสาํคญั และตวัช้ีวดั (Key Performance lndicators:KPls) 

ของสถานศึกษา 

3.2.2 จดัทาํตวัช้ีวดัความสาํเร็จของผลิตที่กาํหนดตามขอ้ตกลงการให้บริการผลผลิต 

ของสถานศึกษา 

3.2.3 สร้างเคร่ืองมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตวัช้ีวดัความสาํเร็จที่กาํหนดไว ้

ตามขอ้ตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 

3.2.4 ประเมินแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา และจดัทาํรายงานประจาํปี 

3.2.5 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษา 

                                                                 

4. งานระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

 1. การจดัการทรัพยากร 

 แนวทางการปฏิบติั 

1.1 ประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ทราบรายงานสินทรัพยข์องสถานศึกษาเพ่ือใชท้รัพยากรร่วมกนั 

1.2 วางระบบการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพร่วมกบับุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

และเอกชน 

1.3 สนบัสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมอืกนัใชท้รัพยากรในชุมชนให้เกิด 

ประโยชน์ต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 2. การระดมทรัพยากร 

 แนวทางการปฏิบติั 

  2.1 ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปาน

กลาง(MTEF) และแผนปฏิบติัการประจาํปีที่มีความจาํเป็นตอ้งใชว้งเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้

งบประมาณไว ้เพ่ือจดัลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งดว่นและช่วงเวลา 

  2.2 สาํรวจขอ้มูลนกัเรียนที่มีความตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑก์าร

รับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษาโดยตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึก

พร้อมกบัให้มีการจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั 

  2.3 ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องคก์ร และทอ้งถิ่นที่มีศกัยภาพให้

การสนบัสนุนการจดัการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรม 
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2.4 จดัทาํแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยกาํหนดวิธีการ 

แหล่งสนบัสนุน เป้าหมาย เวลาดาํเนินงาน และผูรั้บผิดชอบ 

  2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและดาํเนินการในรูปคณะกรรมการ 

  2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใชต้ามแผนปฏิบติัการประจาํปีที่ตอ้งใชว้งเงินเพ่ิมเติมให้

เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าดว้ยนอกงบประมาณทั้งตามวตัถุประสงคแ์ละไม่

กาํหนดวตัถุประสงค ์
 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกีย่วข้อง 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

3. การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 

 แนวทางการปฏิบติั 

  3.1 วิเคราะห์ศกัยภาพของสถานศึกษาท่ีดาํเนินการจดัหารายได ้และสินทรัพยใ์นส่วนที่จะ

นาํมาซ่ึงรายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือจดัทาํทะเบียนขอ้มูล 

  3.2 จดัทาํแนวปฏิบติั หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจดัหารายได ้และบริหารรายได ้และ

ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

  3.2 จดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ และจดัทาํระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกีย่วข้อง 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 

 

5. งานบริหารการเงิน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

              1.  เบิกจ่ายและอนุมติังบประมาณ 

 แนวทางปฏิบติั 

 1.  จดัทาํแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส โดยกาํหนดปฏิบติังานรายเดือนให้เป็นไปตาม 

      แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ แลว้สรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน  

     งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภณัฑ ์และค่าก่อสร้าง) และงบดาํเนินการ (นโยบายพิเศษ) 

2.   เสนอแผนการใชง้บประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมติัเงินประจาํงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต 

      พ้ืนที่การศึกษาไปยงัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสาํนกังบประมาณ 

 3.  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจาํปี และอนุมติัการใช ้
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     งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรั้บงบประมาณ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกีย่วข้อง 

-  ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 

2.  เงินโอนงบประมาณ 

 แนวทางปฏิบติั 

 การโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 

3.  การบริหารการเงิน 

 แนวทางปฏิบติั 

 การเบิกจากคลงั การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนาํส่งเงิน การโอนเงิน การกนัเงินไว้

เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลงักาํหนด 

งานการเงินมีการแยกเป็นงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 

   งานการเงินงบประมาณ มีหนา้ที่ดูแลรับผิดชอบ ดงัน้ี 

      -  รับผิดชอบเก่ียวกบัเงินงบประมาณ 

      -  ประสานงานเร่ืองเงินกบัหน่วยงานต่างๆ 

     -  เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจา้งประจาํ 

      -  เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร 

     -  เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นครู  

     -  ทาํหลกัฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

     -  จดัการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวสัดิการการศึกษาบุตร, เงินสวสัดิการการ 

        รักษาพยาบาล, เงินค่าเช่าบา้น ฯลฯ ของครู ลูกจา้งประจาํ เขา้ธนาคารเพ่ือให้บุคลากรรับเงิน 

        เหล่านั้นทางธนาคาร 

     -  ดาํเนินเร่ืองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจาํปีของขา้ราชการครูและแจกแบบชาํระเงิน ให้แก่  

         บุคลากรทุกคน 

     -  เป็นที่ปรึกษาของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพยเ์ก่ียวกบัเร่ือง 

        งบประมาณ 

     -  จดัทาํปฏิทินปฏิบติังานของงานการเงินโรงเรียน 

     -  งานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

  งานการเงินนอกงบประมาณ มีหนา้ที่ดูแลรับผิดชอบ ดงัน้ี 

     -  รับผิดชอบเงินรายไดส้ถานศึกษา 

     -  รับ – จ่าย เงินรายไดส้ถานศึกษา 

     -  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบติังาน 
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     -  รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 

     -  ส่งเงินที่เป็นรายไดแ้ผ่นดิน 

     -  ตรวจความถกูตอ้งของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอยา่งประหยดั 

     -  ติดตามทวงถามใบสาํคญัคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ  

     -  ควบคุมการยืมเงินรายไดส้ถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 

     -  จ่ายค่าจา้งชัว่คราว 

    -  ทาํสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวนั 

    -  ทาํสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

    -  งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีส่าํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจดัสรรให้ 

    -  งานอื่นๆ ทีไดรั้บมอบหมาย 

 

6. การบริหารงานบัญชี 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1.  จัดทําบัญชีการเงิน 

       แนวทางการปฏิบติั 

   1.  ตั้งยอดบญัชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลงัการเปิดบญัชีงบประมาณปีก่อน และ 

                   การตั้งยอดก่อนการปิดบญัชีงบประมาณปีกอ่น 
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2.  ปรับปรุงบญัชีเงินงบประมาณ โอนปิดบญัชีเงินนอกงบประมาณเขา้บญัชีทุน และบญัชีเงินรับ   

     ฝาก และเงินประกนั ตั้งยอดบญัชีสินทรัพยท์ี่เป็นบญัชีวสัดุ หรือบญัชีสินคา้คงเหลือ และบญัชี 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจดัทาํใบสาํคญัการลงบญัชีทัว่ไป โดยใชจ้าํนวนเงินตามรายการ 

     หลงัการปรับปรุง 

      3.  บนัทึกเปิดบญัชีคงคา้ง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบนัทกึรายการดา้นเดบิตในบญัชีแยก 

                   ประเภท (หน้ีสิน ทุน รายได)้  

      4.  บนัทึกบญัชีประจาํวนัให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายไดจ้ากการขายสินคา้ หรือ 

                   การให้บริการ การรับเงินรายได ้การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การ 

                   จ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซ้ือวสัดุ หรือสินคา้คงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมดัจาํ และ 

                   ค่าปรับ รายไดจ้ากเงินกูข้องรัฐ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได ้

                   แผ่นดิน การถอนเงินรายไดแ้ผ่นดิน กรเบิกเงินงบประมาณแทนกนั การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ 

                   ปฏิบติัตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด 

      5.  สรุปรายการบนัทึกบญัชีทุกวนัทาํการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบญัชีแยกประเภท เงินสด  

                   เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลงั สาํหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปให้ผ่าน  

                  รายการเขา้บญัชีแยกประเภท ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน   

6.  ปรับปรุงบญัชีเมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบญัชีรายไดจ้ากงบประมาณคา้งรับ     

     ค่าใชจ่้าย/รับ ที่ไดรั้บล่วงหนา้ ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้/ รายไดค้า้งรับ วสัดุหรือสินคา้ ที่ใชไ้ประหว่าง 

     งวดบญัชี ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

      7.  ปิดบญัชีรายได ้และค่าใชจ่้ายเพ่ือบนัทึกบญัชีรายไดสู้งกว่า (ตํ่ากว่า) คา่ใชจ่้ายในงวดบญัชีและ 

                   ปิดรายการไดสู้ง (ตํ่า) กว่าค่าใชจ่้ายงวดบญัชีสูง (ตํ่า) กว่าค่าใชจ่้ายสะสม แลว้ให้โอนบญัชี 

                   รายไดแ้ผ่นดินนาํส่งคลงัเขา้บญัชีรายไดแ้ผ่นดิน หากมียอดบญัชีคงเหลือให้โอนเขา้บญัชีรายได ้

                   แผ่นดินรอนาํส่งคลงั 

      8.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจาํวนั และ 

                  งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตอ้งของบญัชีแยกประเภททัว่ไป และ  

                  การตรวจสอบความถูกตอ้งของบญัชียอ่ยและทะเบียน 

9.  แกไ้ขขอ้ผิดพลาดจากการบนัทึกรายการผิดบญัชี จากการที่เขียนขอ้ความผิดหรือตวัเลขผิดจาก  

     การบนัทึกตวัเลขผิดช่องบญัชียอ่ยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าขอ้ความ หรือตวัเลขผิดลง  

     ลายมือช่อยอ่กาํกบั พร้อมวนั เดือน ปี แลว้เขียนขอ้ความหรือตวัเลขท่ีถกูตอ้ง 
 

          กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่วข้อง 

         1.  หลกัการนโยบายบญัชี สาํหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 

         2.  คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบญัชีส่วนราชการจากเกณฑเ์งินสดเขา้สู่เกณฑค์งคา้ง 
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2.  การจัดทํารายงานการเงินและงบการเงนิ 

      แนวทางปฏิบติั 

      1.  จดัทาํรายงานประจาํเดือนส่งหน่วยงานตน้สังกดัสาํนกังานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบญัชีกลาง 

     ในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป โดยจดัทาํรายงานรายไดแ้ผ่นดิน รายงานรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  

     รายงานเงินประจาํงวด 

2.  จดัทาํรายงานประจาํปี โดยจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน จดัทาํงบแสดงผลการดาํเนินงานทาง 

            การเงินงบกระแสเงินสดจดัทาํโดยวิธีตรง จดัทาํหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจดัส่งรายงาน 

            ประจาํปี ให้สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจดัส่ง 

            สาํนกังานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบญัชีกลางตามกาํหนดระยะเวลาท่ีกาํหนด 

3.  การจดัและจดัหาแบบพิมพข์ึ้นใชเ้อง เวน้แต่เป็นแบบพิมพก์ลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ  

     หน่วยงานตน้สังกดัหรือส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งจดัทาํขึ้นเพ่ือจาํหน่ายจากแจก 
 

    กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่วข้อง    

หลกัการนโยบาย บญัชีสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 

 

3.  ประสานการทาํงานของแผนกการเงิน 

 

4.  ออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา 

 

5.  เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

 

6.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7. งานพัสดุและสินทรัพย์ 

มีหนา้ที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

1. การจดัทาํระบบฐานขอ้มลูสินทรัพยข์องสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบติั 

1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสาํรวจวสัดุ ครุภณัฑ ์ที่ดิน อาคาร และส่ิงกอ่สร้าง

ทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
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1.2 จาํหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือ

ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์

1.3 จดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสิ์นที่เป็นวสัดุ ครุภณัฑใ์ห้เป็นปัจจุบนั ทั้งที่ซ้ือหรือจดัหาจาก 

เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ไดจ้ากการบริจาคที่ยงัไม่ได้

บนัทึกคุมไวโ้ดยบนัทึกทะเบียนคุมราคา วนัเวลาที่ไดรั้บสินทรัพย ์

1.4 จดทะเบียนเป็นที่ราชพสัดุสาํหรับที่ดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีที่ยงัไม่ดาํเนิน 

การ และที่ยงัไม่สมบูรณ์ให้ประสานกบักรมธนารักษ ์หรือสาํนกังานธนารักษจ์งัหวดั

เพ่ือดาํเนินการให้เป็นปัจจุบนั และให้จดัทาํทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็น

ปัจจุบนั 

1.5 จดัทาํระบบฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ซ่ึงอาจใชโ้ปรแกรมระบบทะเบียนคุม 

สินทรัพยก์็ได ้ถา้สถานศึกษามคีวามพร้อม 

1.6 จดัทาํระเบียบการใชท้รัพยสิ์นที่เกิดจากการจดัการของสถานศึกษา โดยความเห็น 

ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อม 
 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่วข้อง 

ระเบียบสาํนกังานนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 

2. การจดัหาพสัดุ 

แนวทางการปฏิบติั 

2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจดัทาํกรอบรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง เพ่ือ 

ตรวจดูกิจกรรมที่ตอ้งใชพ้สัดุที่ยงัไม่มีตามทะเบยีนคุมทรัพยสิ์น และเป็นไปตามเกณฑ์

ที่กาํหนดตามมาตรฐานกลาง 

2.2 จดัทาํแผนระยะปานกลางและจดัหาพสัดุทั้งในส่วนท่ีสถานศึกษาจดัหาเอง และร่วม 

มือกบัสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจดัหา 
 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่วข้อง  

ระเบียบสาํนกันายยกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 

3. การกาํหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจดัซ้ือจดัจา้ง 

แนวทางการปฏิบติั 

3.1 จดัทาํเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้างในกรณี 

ที่เป็นแบบมาตรฐาน 

3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็น 

แบบมาตรฐาน โดยดาํเนินการไปตามระเบียบ 

3.3 จดัซ้ือจดัจา้ง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ ์คุณลกัษณะเฉพาะ  
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ประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดย

คณะกรรมการ จดัทาํสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเร่ืองแก่เจา้หนา้ที่การเงินฏีกา

เบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผูข้าย/ผูจ้า้ง 

 
 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่วข้อง 

  ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 

4. การควบคุม บาํรุงรักษา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

แนวทางการปฏิบติั 

1. จดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสิ์นให้เป็นปัจจุบนั 

2. กาํหนดระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์น 

3. กาํหนดให้มีผูรั้บผิดชอบในการจดัเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจาํปีอยา่งสมํ่าเสมอทุกปี 

4. ตรวจสอบสภาพและบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลงัการใชง้านสาํหรับทรัพยสิ์นที่มี 

สภาพไม่สามารถใชง้านไดใ้ห้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทาํจาํหน่าย หรือขอร้ือถอน 

กรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่วข้อง 

1. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 

2. พระราชบญัญติัที่ราชพสัดุ พ.ศ. 2518 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จดัทาํทะเบียนพสัดุ ครุภณัฑ ์ทั้งหมดของโรงเรียน 

2.  ลงทะเบียนพสัดุ ครุภณัฑ ์ทั้งหมดของโรงเรียน 

3.  ดาํเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัซ่อม พสัดุครุภณัฑ ์

4.  ดาํเนินการเบิก จ่าย วสัดุสาํนกังานให้หน่วยงานต่างๆ 

5.  เป็นที่ปรึกษาแก่เจา้หนา้ที่พสัดุในหน่วยงานอื่นๆ 

6.  บาํรุง รักษา พสัดุ ครุภณัฑ ์

7.  ดาํเนินการรายงานพสัดุคงเหลือประจาํปีตามระเบียบ 

8.  ดาํเนินการของอนุญาตจาํหน่ายพสัดุ ครุภณัฑ ์

9.  เป็นที่ปรึกษาของรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพยใ์นเร่ืองพสัดุ  

     ครุภณัฑ ์

10. งานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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ขอบข่ายงานบริหารบุคคล 

1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 

   1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอตัรากาํลงัคน 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการกาํลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 

      2) จดัทาํแผนอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.กาํหนด 

      3) นาํเสนอแผนอตัรากาํลงัเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

      4) นาํแผนอตัรากาํลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 

   1.2 การกาํหนดตาํแหน่ง 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) สถานศึกษาจดัทาํภาระงานสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      2) นาํแผนอตัรากาํลงัมากาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ

นาํเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.แลว้แต่กรณี พิจารณาอนุมติั 

   1.3 การขอเลื่อนตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขา้ราชการครู 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง เง่ือนไขตาํแหน่ง/ขอ

กาํหนดตาํแหน่งเพ่ิมจาก ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนที่

การ ศึกษา 

      2) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตาํแหน่ง/ขอกาํหนดตาํแหน่ง เพ่ิมขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ.กาํหนด 

      3) ส่งคาํขอปรับปรุงกาํหนดตาํแหน่ง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ตาํแหน่ง/ขอกาํหนด

ตาํแหน่งเพ่ิมจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสาํนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือนาํเสนอ อ.

ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ.แลว้แต่กรณี พิจารณาอนุมติัและเสนอผูม้ีอาํนาจแต่งตั้ง 

 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
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   2.1 ดาํเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาใน

สถานศึกษากรณีไดรั้บมอบอาํนาจจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) การสอบแข่งขนั การสอบคดัเลือกและการคดัเลือกในกรณีจาํเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตาํแหน่งครูผู ้

ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ.

กาํหนด 

      2) การบรรจุแต่งตั้งผูช้าํนาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูง 

         (1) ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจาํเป็นอยา่งย่ิงต่อการเรียนการสอนของสถาน ศึกษาไปยงั

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาและขออนุมติัต่อ ก.ค.ศ. 

         (2) เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมติัแลว้ให้สถานศึกษาดาํเนินการบรรจุและแต่งตั้งในตาํแหน่ง วิทยฐานะและให้

ไดรั้บเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ.กาํหนด 

   2.2 การจา้งลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราว 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) กรณีการจา้งลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราวโดยใชง้บประมาณให้ดาํเนินการตาม หลกัเกณฑ ◌์และ

วิธีการที่กระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กาํหนด 

      2) กรณีการจา้งลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราวกรณีอื่นนอกเหนือจากขอ้ 1) สถานศึกษาสามารถ

ดาํเนินการจา้งลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาได ้โดยใชเ้งินรายไดข้องสถานศึกษา ภายใต้

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สถานศึกษาได ้โดยใชเ้งินรายไดข้องสถานศึกษา ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

สถานศึกษากาํหนด 

   2.3 การแต่งตั้ง ยา้ย โอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      1) การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น 

       แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) เสนอคาํร้องขอยา้ยไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือดาํเนินการนาํเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมติัของผูป้ระสงคย์า้ยและผูรั้บยา้ยแลว้แต่กรณี 

         (2) บรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับยา้ยมาจากสถานศึกษา อื่นในเขตพ้ืนที่

การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น สาํหรับตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         (3) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและขอ้มูลประวติัส่วนตวัไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาเพ่ือจดั

ทะเบียนประวติัต่อไป 

      2) การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 

      แนวทางการปฏิบัติ (ม.58) 
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         (1) เสนอคาํร้องขอโอนของขา้ราชการพนกังานส่วนทอ้งถิ่นไปยงัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดาํเนินการ

ต่อไป 

         (2) บรรจุแต่งตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากาํหนด 

   2.4 การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ 

   การบรรจุกลบัเขา้รับราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา กรณี

ออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ออกจากราชการเพ่ือรับ

ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร(มาตรา 66) และลาออกจากพนกังานส่วนทอ้งถิ่น

หรือขา้ราชการอื่นที่ไม่ใช่ขา้ราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(มาตรา 67) 

   แนวทางการปฏิบัติ 

   กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอคาํขอของผูข้อกลบัเขา้รับราชการไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ือขออนุมติั อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาสาํหรับตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 

   กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ให้ย่ืนเร่ืองขอกลบัเขา้รับราชการภายใน

กาํหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมติัแต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 

   กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร(มาตรา 66) ให้ย่ืนเร่ือง

ขอกลบัเขา้รับราชการภายในกาํหนด 180 วนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร ให้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา 53 ส่ัง

บรรจุและแต่งตั้ง 

   กรณีลาออกจากพนกังานส่วนทอ้งถิ่นหรือขา้ราชการอื่นท่ีไม่ใช่ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

(มาตรา 67) สมคัรเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษา ให้ผูม้ี

อาํนาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ตอ้งการจะรับเขา้รับราชการเสนอเร่ืองไปให้ ก.ค.ศ.หรือผูท้ี่ ก.ค.

ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมติั เมื่อไดรั้บอนุมติัแลว้ให้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 

   2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตาํแหน่ง 

   แนวทางการปฏิบัติ 

   กรณีที่ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้ห้รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษารักษาราชการแทน ถา้มีรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนที่

การ ศึกษาแต่งตั้งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน ถา้ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งรอง

ผูอ้าํนวยการ    สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแต่ไมอ่าจปฏิบติัราชการไดใ้ห้สถานศึกษา เสนอ

ขา้ราชการที่เหมาะสม ให้ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่งตั้งขา้ราชการในสถานศึกษาคนใด 

คนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

   กรณีตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งใดว่างลงหรือผู ้ดาํรงตาํแหน่งไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ที่ราชการได ้ให้ผูม้ีอาํนาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ส่ังให้ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษารักษาการในตาํแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา) 

 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

   3.1 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      1) การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏิบติัหนา้ที่ 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาดาํเนินการปฐมนิเทศ แก่ผูท้ี่ไดรั้บการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

         (2) แจง้ภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑก์ารประเมินผล

งาน ฯลฯ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหนา้ที่ให้

ปฏิบติังาน 

         (3) ดาํเนินการติดตาม ประเมินผลและจดัให้มีการพฒันาตามความเหมาะสมและต่อเน่ือง 

      2) การพฒันาระหว่างปฏิบติัหนา้ที่ (ม.79) 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) ศึกษา วิเคราะห์ ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและ สถานศึกษา 

         (2) กาํหนดหลกัสูตรการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันาตนเองของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

         (3) ดาํเนินการพฒันาตามหลกัสูตร 

         (4) ติดตาม ประเมินการพฒันา 

         (5) รายงานผลการดาํเนินงานไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

      3) การพฒันาก่อนเลือ่นตาํแหน่ง (ม.80) 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) ศึกษา วิเคราะห์ คุณลกัษณะเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง ลกัษณะงาน ตามตาํแหน่งที่ไดรั้บการปรับปรุง

กาํหนดตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในสถานศึกษา 

         (2) ดาํเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ที่เหมาะสม 

      4) การพฒันากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 

       แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กาํหนด 

         (2) รายงานผลการดาํเนินงานไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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      1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขา้ราชการ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

         (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าดว้ยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

         (3) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรณีส่ังไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตอ้งช้ีแจงเหตุให้

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าวทราบ 

      กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอนั

เน่ืองมาจากการ ปฏิบติัหนา้ที่ราชการให้รายงานไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือดาํเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาํหนด 

         (4) รายงานการส่ังเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาไปยงั

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจดัเก็บขอ้มลูลงในทะเบียน ประวติัต่อไป 

      2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ที่ราชการ 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) แจง้ช่ือผูต้ายและขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้งกบัการตายอนัเน่ืองมาจากการ ปฏิบติัราชการให้สาํนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดาํเนินการขอความเห็นชอบไป ยงัคณะรัฐมนตรี 

         (2) ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผูต้ายเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ 

         (3) รายงานผลการดาํเนินการไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดาํเนินการต่อไป 

      3) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติังานวิจยั 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและขอ้มูลของผูไ้ปศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติังานวิจยั 

จากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 

         (2) ดาํเนินการพิจารณาตามระเบยีบที่ ก.ค.ศ. กาํหนด 

         (3) ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนสาํหรับผูท้ี่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 

         (4) รายงานผลการดาํเนินการไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   3.3 การเพ่ิมค่าจา้งลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราว 

   แนวทางการปฏิบัติ 

   กรณีการเพ่ิมค่าจา้งลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราวโดยใชเ้งินงบประมาณให้ดาํเนินการ ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่กระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑ ◌์และวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกาํหนด 

   กรณีการเพ่ิมคา้จา้งลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถดาํเนินการ 
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จา้งลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาได ้โดยใช้เงินรายไดข้องสถานศึกษา ภายใตห้ลกัเกณฑ์

และวิธีการที่สถานศึกษากาํหนด 

   3.4 การดาํเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      ดาํเนินการตามที่กระทรวงการคลงักาํหนด 

   3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอืน่ 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      ดาํเนินการตามที่กระทรวงการคลงักาํหนด 

   3.6 งานทะเบียนประวติั 

      1) การจดัทาํและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้ง 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) สถานศึกษาจดัทาํทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 2 ฉบบั 

         (2) สถานศึกษาเก็บไว ้1 ฉบบั ส่งไปเก็บรักษาไวท้ี่สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ฉบบั 

         (3) เปลี่ยนแปลง บนัทึกขอ้มูล ลงในทะเบียนประวติั 

      2) การแกไ้ข วนั เดือน ปีเกิด ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลกูจา้ง 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลกูจา้งประสงคข์อแกไ้ข วนั เดือน ปีเกิด ย่ืนคาํขอตาม

แบบที่กาํหนดโดยแนบเอกสารต่อผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ ประกอยดว้ยสูติบตัร ทะเบียนราษฎร์ หลกัฐาน

ทางการศึกษา 

         (2) ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

         (3) นาํเสนอไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมติัการแกไ้ขต่อ ก.ค.ศ. 

         (4) ดาํเนินการแกไ้ขในทะเบียนประวติั 

         (5) แจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

   3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ตรวจสอบผูม้ีคุณสมบติัครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

      2) ดาํเนินการในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลา แก่

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี กฎหมายกาํหนด 

      3) จดัทะเบียนผูไ้ดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณา

ภรณ์และผูค้ืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

   3.8 การขอมีบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ 

   แนวทางการปฏิบัติ 
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      1) ผูข้อมีบตัรกรอกรายละเอียดขอ้มลูส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง 

      2) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้ง 

      3) นาํเสนทผูม้ีอาํนาจลงนามในบตัรประจาํตวั โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั โดยคุมทะเบียนประวติั

ไว ้

      4) ส่งคืนบตัรประจาํตวัถึงสถานศึกษา 

   3.9 งานขอหนงัสือรับรอง งานขออนุญาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ

พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติและให้ไดรั้บเงินวิทยพฒัน์ และการจดัสวสัดิการ 

ดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่เก่ียวขอ้ง 

 

4. วินัยและการรักษาวินยั 

   4.1 กรณีความผิดวินยัไม่ร้ายแรง 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดาํเนินการสอบสวนให้ไดค้วามจริงและความ

ยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้เมื่อมีกรณีอนัมีมลู ที่ควรกล่าวหาว่าขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษากระทาํผิดวินยัไม่ร้ายแรง 

      2) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังยติุเร่ืองในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบว่าไม่ไดก้ระทาํผิดวินยั 

หรือส่ังลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบว่ามี

ความผิดวินยัไม่ร้ายแรง 

      3) รายงานการดาํเนินงานทางวินยัไม่ร้ายแรงไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   4.2 กรณีความผิดวินยัร้ายแรง 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ผูม้ีอาํนาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ สวนกรณีอนัมมีูลว่าขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาํผิดวินยั

อยา่ง ร้ายแรง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

      2) ผูม้ีอาํนาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ 

      3) ผูม้ีอาํนาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลอ่อกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

      4) รายงานการดาํเนินงานทางวินยัไปยงัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   4.3 การอุทธรณ์ 

   1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินยั 

   แนวทางการปฏิบัติ 
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   กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินยัที่ไม่ร้ายแรง ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่ืนเร่ืองขออุทธรณ์

ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้คาํส่ังตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ.

กาํหนด 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินยัร้ายแรง ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่ืนเร่ืองขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.

ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้คาํส่ัง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาํหนด 

   4.4 การร้องทุกข ์

   แนวทางการปฏิบัติ 

   กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถกูส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 

วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้คาํส่ัง 

กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมไ่ดรั้บความเป็นธรรมหรือมีความคบั ขอ้งใจเน่ืองจากการ

กระทาํของผูบ้งัคบับญัชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ให้ร้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ. เขต

พ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ.แลว้แต่กรณี 

   4.5 การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระทาํผิดวินยั 

   แนวทางการปฏิบัติ 

   1) ให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

   2) ดาํเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวญัและกาํลงัใจการจูงใจ ฯลฯ ในอนัที่จะเสริมสร้างและ

พฒันาเจตคติ จิตสาํนึก และพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

5. งานออกจากราชการ 

   5.1 การลาออกจากราชการ 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูช่้วย ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาอื่น 

      2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหนา้ที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พฒันา อยา่งเขม้ตํ่ากว่าเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ.กาํหนด 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ดาํเนินการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบติัหนา้ที่ราชการ หรือเขา้รับการ

พฒันาอยา่งเขม้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ.กาํหนด 

      2) ดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติังานตามหนา้ที่และความรับผิดชอบที่กาํหนดไวใ้น มาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่ง 

      3) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังให้ผูท้ี่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบติัราชการ หรือเตรียมความ
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พร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ออกจากราชการ 

      4) รายงานสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

   5.4 การให้ออกจากราชการไวก้่อน 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังพกัราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไวก้่อนในกรณีทีค่รู 

ผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มกีรณีถกูกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรงจนถูกตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาว่ากระทาํผิดทางอาญา(เวน้แต่ไดก้ระทาํผิดโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ) 

      2) รายงานการส่ังพกัราชการหรือการให้ออกจากราชการไวก้่อนไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   5.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

   ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาํหนดและรายงานการออกจากราชการไปยงัสาํนกังานเขต

พ้ืนที่การศึกษา นอกจากดาํเนินการตามที่กาํหนดในกฎ ก.ค.ศ.แลว้ยงัสามารถดาํเนินการได ้ดงัต่อไปน้ี คือ 

   1) กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่โดยสมํ่าเสมอ 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      (1) ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการอนัเน่ืองมาจากการเจ็บป่วย 

      (2) ถา้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้

      (3) รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยงัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   2) กรณีไปปฏิบติังานตามความประสงคข์องทางราชการ 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      (1) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมคัรใจจะ ไปปฏิบติั

ราชการตามความประสงคข์องทางราชการออกจากราชการ 

      (2) รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยงัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   3) กรณีส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาดคณุสมบติัทัว่ไป ตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผูไ้ม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น ตาม (ม.30 (4)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบหรือเป็นโรคที่กาํหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5)) กรณีเป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี (ม.

30(5)(7)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง (ม.30(8)) หรือกรณี

เป็นบุคคลลม้ละลาย (ม.30(9)) 

      แนวทางการปฏิบัต◌ิ 

      (1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบติัใน มาตรา 

(ม.30(1)(4)(5)(7)(8) หรือ(9) แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      (2) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังให้ผูข้าดคุณสมบติัตามขอ้ 1 ออกจากราชการ 
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      (3) รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยงัสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    4) กรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผูไ้ม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ (ม.30(3)) 

   แนวทางการนปฏิบัติ 

      (1) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมเีหตุอนัควรสงสัยว่าครูผูช่้วย ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาอืน่ผูใ้ดเป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไป (ม.30 (3)) 

      (2) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

      (3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา 30(3) ให้

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการ 

   5) กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าหยอ่นความสามารถบกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือประพฤติ ตนไม่เหมาะสม 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      (1) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผูช่้วย ครูและ บุคลากรทางการ

ศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหารือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าหยอ่นความสามารถในอนัที่จะปฏิบติั หนา้ท่ีราชการ

บกพร่องในหนา้ที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

      (2) ถา้คณะกรรมการสอบสวนและผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผูช่้วย ครูและ บุคลากรทางการ

ศึกษาอื่นไม่เป็นผูห้ยอ่นความสามารถไม่บกพร่องในหนา้ท่ีราชการ หรือเป็นผูป้ระพฤติตนเหมาะสม ให้ส่ัง

ยติุเร่ือง แต่ถา้คณะกรรมการสอบสวนและผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผูห้ยอ่นความ สามารถ

บกพร่องในหนา้ที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเร่ืองไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ

เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

       (3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการให้ผูอ้าํนวยการ สถานศึกษาส่ังให้ออก

จากราชการเพ่ือรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทน 

   5.6 กรณีมีมลทินมวัหมอง 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      (1) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินยัอยา่งร้ายแรงกรณีมีเหตุ อนัควร สงสัย

อยา่งย่ิงว่าครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นไดม้ีการกระทาํความผิดวินยัอยา่งร้ายแรงแต่การสอบ 

สวนไม่ไดค้วามแน่ชดัพอที่ส่ังลงโทษวินยัอยา่งร้ายแรง ถา้ให้รับราชการต่อไปจะทาํให้เสียหายต่อทาง

ราชการอยา่งร้ายแรง 

      (2) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเสนอมผลการสอบสวนไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.

ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

      (3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมองกรณี ที่ถูก

สอบสวนขา้งตน้ ให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเพ่ือรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทน 

   5.7 กรณีไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํส่ังของศาลหรือรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุด ให้จาํคุกในความผิด
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ที่ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      (1) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเพ่ือรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทน เมื่อปรากฏว่าครู

ผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํส่ังของศาลหรือรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษา

ถึงที่สุดให้จาํ คุกในความผิดที่ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

      (2) รายงานผลการส่ังให้ออกจากราชการไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

6.งานสวัสดิการการเงิน 

   แนวทางการปฏิบัติ 

1. ปฏิบติัหนา้ที่เก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ในการจดัสวสัดิการภายในโรงเรียน 

2. เผยแพร่เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการภายในโรงเรียน 

3. กาํหนดวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการภายในโรงเรียน 

4. จดัสวสัดิการดา้นขวญักาํลงัใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 

ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

7.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

2) สนบัสนุนขอ้มลู รับทราบหรือดาํเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

3) ดาํเนินงานดา้นธุรการในการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4) จดัทาํรายงานการประชุมและแจง้มติที่ประชุมให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพ่ือทราบดาํเนินการหรือถือ

ปฏิบติัแลว้แต่กรณี 

5) ประสานการดาํเนินงานตามมติการประชุมในเร่ืองการอนุมติั อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด การ

ดาํเนินการและรายงานผลการดาํเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6) ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2545 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบข่ายงานบริหารท่ัวไป 

1. งานธุรการ (งานสารบรรณ ยานพาหนะและการส่ือสาร) 

แนวทางการปฏิบัติ  

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง 

2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนาํ

ระบบเทคโนโลยีใชใ้นการดาํเนินงานให้เหมาะสม 

3. จดับุคลากรรับผิดชอบและพฒันาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบติังานธุรการตามระบบ

ทีกาํหนดไว ้

4. จดัหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบติังานดา้นธุรการไดต้ามระบบที่

กาํหนดไว ้

5. ดาํเนินการงานธุรการตามระบบที่กาํหนดไว ้โดยยึดหลกัความถูกตอ้ง รวดเร็ว ประหยดั และ

คุม้ค่า 

6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 



43 

 

7. ปฏิบติัหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

2) ระเบียบว่าดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544 

งานสารบรรณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.  ร่าง  โตต้อบ  รับ – ส่ง หนงัสือราชการ 

2.  ดาํเนินการเก่ียวกบัการเช่าบา้นของครู 

3.  ช่วยวางแผนการรับสมคัรนกัเรียนใหม่ 

4.  ดาํเนินงานที่ไดรั้บมอบหมายพิเศษเป็นคร้ังคราว 

5.  ดาํเนินงานที่ไดรั้บมอบหมายพิเศษเป็นคร้ังคราว 

6. ดาํเนินการดา้นสวสัดิการของครู – อาจารย ์

7. เป็นทีป่รึกษาของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทัว่ไปในเร่ืองงานสารบรรณ 

8. ควบคุมการรับ – ส่ง หนงัสือของโรงเรียน (E – Office) 

9. ลงทะเบียนหนงัสือราชการ 

10. ลงเลขที่หนงัสือออก 

11. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพท์ี่มีมาถึงโรงเรียน 

12. จดัหนงัสือเขา้แฟ้มเพ่ือเสนอส่ังการ 

13. จดัหนงัสือเขา้แฟ้มเพ่ือลงนาม 

14.  พิมพห์นงัสือของฝ่ายธุรการ 

15. จดัเก็บ-รักษา หนงัสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 

16. ทาํลายหนงัสือราชการ 

17. ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

งานยานพาหนะ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุมดูแลพนกังานขบัรถยนต ์ในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

2. ควบคุมดูแลการบาํรุง ดูแล รักษาให้รถยนตอ์ยูใ่นสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะใชไ้ดเ้สมอ เมื่อ

ตรวจพบรถยนตอ์ยูใ่นสภาพท่ีไม่สมบูรณ์ จาํเป็นตอ้งซ่อมให้รายงานให้รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

บริหารทัว่ไปทราบ 

3. ควบคุมดูแลการรับ-ส่งหนงัสือ เอกสารระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ของพนกังานขบั

รถยนต ์
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4. ควบคุมดูแลพนกังานขบัรถในเวลาทีไ่ม่มีหนา้ทีต่อ้งบริการโดยใชร้ถ ให้อยูป่ระจาํสาํนกังาน 

ฝ่ายธุรการ 

5. ทาํทะเบียนหลกัฐานการใชร้ถ ตามแบบที่โรงเรียนกาํหนด ให้บนัทึกการใชร้ถเป็นประจาํและ

เป็นปัจจุบนั 

6. ช่วยเหลืองานทัว่ๆไป ตามที่ครูและบุคลากรของโรงเรียน ขอให้ช่วยเหลือ 

7. ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

งานส่ือสาร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. ควบคุมดูแลการใชโ้ทรศพัท ์ภายในและทางไกลให้อยูใ่นสภาพที่ใชง้านได ้และใชอ้ยา่ง

ประหยดั 

3. ควบคุมดูแล ซ่อมแซม เคร่ืองมอืส่ือสารต่างๆให้อยูใ่นสภาพใช้งานไดแ้ละเกิดประโยชน์มาก

ที่สุด 

  3.  ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย 

 

2. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ 

 แนวทางปฏิบัติ 

    1. จดัทาํแผนงานและโครงการงานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  

                2. สาํรวจระบบ และจดัทาํทะเบียนเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศ  

                3. จดัระบบฐานขอ้มูลของสถานศึกษาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั เพ่ือใช้ในการบริหารจดัการ 

                    ภายในสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มลูของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                4. พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการปฎิบติังาน 

                5.จดัระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอื่นๆ เขตพ้ืนที่การศึกษา 

                    และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                6.นาํเสนอขอ้มูลและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ เพ่ือการบริการ การบริการและการประชาสัมพนัธ์                 

                7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏบิติังานต่อผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

3. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

แนวทางปฏิบัติ 

2) จดัให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 

3) พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

4) ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ เพ่ือส่งเสริม 

สนบัสนุน งานการศึกษาของสถานศึกษา 
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5) เผยแพร่ขอ้มูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

6) กาํหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่

เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา 

7) ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

8) ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2) ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการให้ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และแกไ้ข

เพ่ิมเติม 

4. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร    หนา้ที่และความรับผิดชอบ 

  1.   การจดัระบบการบริหาร 

         1.1   ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดาํเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 

         1.2   วางแผนออกแบบการจดัระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการทาํงานและการ

บริหารงานของสถานศึกษา 

1.3  นาํเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน

สถานศึกษา 

1.4  ประกาศและประชาสัมพนัธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทัว่ไปทราบ 

1.5  ดาํเนินการบริหารจดัการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท่ีกาํหนด 

1.6  ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจดัระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

2.   การพฒันาองคก์ร 

2.1  ศึกษา  วิเคราะห์ขอ้มูล สภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาองคก์รของ

สถานศึกษา 

2.2  กาํหนดแนวทางการพฒันาองคก์รให้ครอบคลมุโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกล

ยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษา 

2.3  ดาํเนินการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้  ทกัษะ  เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกบัโครงสร้าง

ภารกิจเทคโนโลยีและกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

2.4  กาํหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลพัธ์ ตวัช้ีวดั ในการปฏิบติังานของบุคลากร 

2.5  ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแนวทางการพฒันาองคก์รเป็นระยะ  ๆ  อยา่งต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ 
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2.6  นาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาองคก์รและกระบวนการปฏิบติังานให้เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

2.7  ปฏิบติัหนา้ที่อื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา  

แนวทางการปฏิบัติ 

1) สาํรวจขอ้มูลดา้นเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

2) วางแผน กาํหนดนโยบายและแนวทางการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้

ในการบริหารและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

3) ระดมจดัหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้งานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

4) สนบัสนุนให้บุคลากรนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชใ้นการบริหารและ

พฒันาการศึกษา 

5) ส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการผลิตรวมทั้งการ

ใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

6) ส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันาการผลิตการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

7) ติดตามประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดการใชท้ี่คุม้ค่าและเหมาะสม

กบักระบวนการเรียนรู้ 

8) ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการใช ้ ICT  ให้แก่ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณและ

สินทรัพย ์ ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนกัเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ดงัน้ี 

1. สาํรวจปัญหาความตอ้งการจาํเป็นดา้นการใช ้ ICT 

2. จดัระบบส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกทางดา้น ICT ให้แก่ทุกฝ่าย 

3. ซ่อม บาํรุงส่ือวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยีของทุกฝ่าย 

4. ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ ทางดา้นใช ้ ICT 

5. นาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้การสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกดา้น

การใช ้ ICT  ให้มีความคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ 

9) ปฏิบติัหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

6.  ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. ทาํแผนปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายจากฝ่ายงานวิชาการ 
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2. บริหารจดัการให้กิจกรรมของแผนปฏิบติังานวิชาการบรรลุตามเป้าหมาย เช่น การประสานงาน

เพ่ือพฒันาขอ้เสนอโครงการฝ่ายวิชาการ  ติดตามโครงการ ฯลฯ 

3. จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่ผูเ้รียนทุกคน 

4. การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 

5. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น 

6. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื่นท่ี

จดัการศึกษา 

7.  ปฎิบติังานอื่นๆที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

7.  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   

     แนวทางการปฏิบัติ 

        1.  วางแผนกาํหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบติังานดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม

ตลอดจนการติดตามการปฏิบติังานของนกัการ แม่บา้นทาํความสะอาด  

        2.  วางแผนร่วมกบัแผนงานโรงเรียน พสัดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจดัสร้างอาคารเรียน และ

อาคารประกอบ   เช่น  ห้องเรียน  ห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอ  กบัการใชบ้ริการของโรงเรียน 

        3.  จดัซ้ือ  จดัหาโต๊ะ เกา้อี้   อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ทาํความสะอาดห้องเรียน  ห้องบริการ 

ห้องพิเศษ  ให้เพียงพอและอยูใ่นสภาพที่ดีอยูต่ลอดเวลา 

        4.  จดัเคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัในอาคาร  ติดตั้งในที่ที่ใชง้านไดส้ะดวกใชง้านไดท้นัที 

        5.  จดับรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแต่งอยา่งสวยงาม  เป็นระเบยีบ  ประตูหนา้ต่างอยูใ่นสภาพดี  

ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย  มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ  

        6.  ประสานงานกบัพสัดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  ครุภณัฑ ์ โต๊ะ  เกา้อี้  และอืน่ ๆ 

ให้อยูใ่นสภาพที่เรียบร้อย 

       7.  ดูแลความสะอาดทัว่ไปของอาคารเรียน  ห้องนํ้า  ห้องส้วม  ให้สะอาด  ปราศจากกลิ่นรบกวน 

       8.  ติดตาม  ดูแลให้คาํแนะนาํในการใชอ้าคารสถานท่ี  โดยการอบรมนกัเรียนในดา้นการดูแลรักษา

ทรัพยสิ์นสมบติัของโรงเรียน 

       9.  ประสานงานกบัพสัดุโรงเรียนในการจาํหน่ายพสัดุเส่ือมสภาพออกจากบญัชีพสัด ุ

       10.  ประสานงานกบัหัวหนา้อาคาร โดยนาํขอ้เสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให้ทนัเหตุการณ์และ 

ความตอ้งการของบุคลากรในโรงเรียน 

       11.  อาํนวยความสะดวกในการใชอ้าคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก  รวมทั้งวสัดุอื่น ๆ จดัทาํสถิติการ

ให้บริการและรวบรวมขอ้มูล 

       12.  ประเมิน สรุปและรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาํปีการศึกษา 

       13.  ปฏิบติังานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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8. งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

แนวทางการปฏิบัติ 

 1.  สาํรวจความตอ้งการในการเขา้รับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และ

อธัยาศยั 

2.  กาํหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจดัและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการ 

        การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย ตามความตอ้งการของ

ผูเ้รียน     

        และทอ้งถิ่นที่สอดคลอ้งกบั แนวทางพ้ืนที่การศึกษา 

3.  ดําเนินการจัดการในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือทั้ ง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและ

ศกัยภาพ  

       ของสถานบนัการศึกษา 

4.  ประสานเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล   

        ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื่นที่จดัการศึกษา 

5.  ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ  

        ตามอธัยาศยั เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขพฒันาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

6.  ช่วยงานพสัดุ สารสนเทศ และแผนงาน (ของงานบริหารทัว่ไป) 

7.  ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

พระราชบญัญติัตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 

9.งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

1. วางแผนกาํหนดแนวทางการส่งเสริมการจดักิจกรรมนกัเรียนของสถานศึกษา  โดยสนบัสนุน

ให้นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 

2. ดาํเนินการจดักิจกรรมนกัเรียนและส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมอยา่งหลากหลายตามความถนดัและความสนใจของนกัเรียน 

3. จดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้ คิดเป็น  ทาํเป็น  

รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4. สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข  การส่งเสริมกิจการนกัเรียน  เพ่ือให้การจดักิจกรรมเกิด

คุณค่าและประโยชน์ต่อนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

5. ควบคุม  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของกิจกรรมสภานกัเรียน 
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ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

10.การประชาสัมพนัธ์การศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) ศึกษาความตอ้งการในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความ

ตอ้งการในการไดรั้บข่าวสารขอ้มลูทางการการศึกษาของชุมชน 

2) วางแผนการประชาสัมพนัธ์ของสถานศึกษา โดยการมส่ีวนร่วมของบุคคล ชุมชนองคก์ร 

สถาบนัและส่ือมวลชนในทอ้งถิ่น 

3) จดัให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพนัธ์ 

4) พฒันาบุคลากรผูรั้บผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการดาํเนินการ

ประชุมสัมพนัธ์ผลงานของสถานศึกษา 

5) สร้างกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ 

6) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพนัธ์  เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ไดรั้บและนาํไปดาํเนินปรับปรุง

แกไ้ขพฒันาให้เหมาะสมต่อไป 

ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1) พระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529  

และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 

              3)   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525  และ 

                     แกไ้ขเพ่ิมเติม 

 

11. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) กาํหนดแนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร

และหน่วยงานอื่น 

2) ให้คาํปรึกษา แนะนาํ ส่งเสริม สนบัสนุนและประสานความร่วมมอืในการจดัการศึกษาร่วมกบั

บุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื่นท่ีจดัการศึกษา 

3) ปฏิบติัหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 

                2)  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 

 

12.การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

 

13.งานบริการสาธารณะ 

 

14.งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
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