
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำน ำ 
 

 

หัวใจส ำคัญของกำรบริหำรสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สนองนโยบำยของชำติและ
บรรลุวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรนั้น ต้องอำศัยบุคลำกรหลำยฝ่ำยด้วยกัน ทำงโรงเรียนจึงกระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรและมอบหมำยงำน ให้บุคลำกรได้ร่วมรับผิดชอบงำนเป็นกำรระดมสมองและพลังควำมสำมัคคีในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำท่ีโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ก ำหนดงำนในสถำนศึกษำเป็น   
4 กลุ่มงำน ดังนี้ 

1. กลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
2. กลุ่มงำนบริหำรงำนงบประมำณ 
3. กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
4. กลุ่มงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

เพื่อให้กำรบริหำรงำนในแต่ละฝ่ำยมีควำมชัดเจน บุคลำกรแต่ละฝ่ำยรู้บทบำทหน้ำท่ีท่ีตนเอง
รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นไปในทำงเดียวกัน ทำงโรงเรียนจึงจัดท ำคู่มือกำรบริหำรงำน 4 ฝ่ำย ในสถำนศึกษำ 
ของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ในกำรปฏิบัติงำนขึ้นมำโดยกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลและน ำมำปรับให้เหมำะสม
กับสภำพของสถำนศึกษำ ทำงสถำนศึกษำขอขอบคุณท่ีบุคลำกรทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
 
 
 
 

                                                                                                   นำยตรี  ศตสังวัตสร์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
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การบริหารงานวชิาการ 
 

 

แนวคิดหลักในการบริหารงานวิชาการ 
กำรบริหำรงำนวิชำกำรเป็นภำรกิจท่ีส ำคัญของกำรบริหำรโรงเรียนตำมท่ีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ

แห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ถือเป็นงำนท่ีมีควำมส ำคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของ
กำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งท้ังผู้บริหำร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ      
ให้ควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรประเมินผล และกำรปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงเป็น ระบบและต่อเนื่องมุ่งให้กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปให้สถำนศึกษำให้มำกท่ีสุดด้วย
เจตนำรมณ์ท่ีจะให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน  
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้
สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและจัดกำร สำมำรถพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดจน
กำรวัดผล ประเมินผล รวมท้ังปัจจัยเกื้อหนุนกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน  โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่ำงมี
คุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บริหำรงำนด้ำนวิชำกำรได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของนักเรียน สถำนศึกษำ  ชุมชน ท้องถิ่น 

2. เพื่อให้กำรบริหำร และ กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนได้มำตรฐำน และ มีคุณภำพสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ ประเมินคุณภำพภำยในเพื่อพัฒนำตนเอง และ จำกกำรประเมิน
หน่วยงำนภำยนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนำหลักสูตร และ กระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนกำรเรียนรู้ท่ีสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญได้อย่ำงมีคุณภำพ และ ประสิทธิภำพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และของ
บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงำน และ สถำบันอื่นๆอย่ำงกว้ำงขวำง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

โรงเรียนบ้ำนบำงจำก จัดกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีควำมรู้ควบคู่คุณธรรม 
น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง  และด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

 
 

พันธกิจของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

๑. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบครบวงจร มีกำรกระจำยอ ำนำจ มุ่งผล 
สัมฤทธิ์ของงำนใช้โรงเรียนเป็นฐำนยึดหลักกำรมีส่วนร่วม 

๒. จัดท ำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๓. จัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมพัฒนำครูบุคลำกรให้มีคุณธรรมจริยธรรมควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัด 
    กำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญร่วมถึงกำรใช้เทคโนโลยี 
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส ำนึกในกำร 
    อนุรักษ์และพัฒนำส่ิงแวดล้อม 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้ 
    อย่ำงมีควำมสุข 
๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะเบ้ืองต้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักกำรอ่ำน และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
๘. ส่งเสริมผู้เรียนด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิตท่ีดี มีสุนทรียลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ ดนตรี 
    และกีฬำ 
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เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

เป้ำประสงค์ของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

“มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้และมีความสุข อย่างยั่งยืน” 

๑. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงเป็นระบบครบวงจรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
๒. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยเน้นคุณภำพ จัด 

สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรส่งเสริมพัฒนำเด็กให้พัฒนำตำมศักยภำพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๓. พัฒนำครูให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี  
๔. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พฒันำ

ส่ิงแวดล้อม 
๕. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรท ำงำน ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  

แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
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ขอบขา่ยและภารกิจผู้รับผิดชอบ 
 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
บทบาทและหน้าที่ 
1.  วิเครำะห์กรอบสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจัดท ำไว้ 
2.  วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อก ำหนดจุดเน้น หรือประเด็นท่ีสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญศึกษำ 

และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ และชุมชนเพื่อน ำมำเป็นข้อมูล 
3. จัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของสถำนศึกษำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของ

สถำนศึกษำ เพื่อน ำไปจัดท ำรำยวิชำพื้นฐำนหรือรำยวิชำเพิ่มเติมจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อจัดประสบกำรณ์และจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และ
ปรับปรุง 

5.  ผู้บริหำรศึกษำอนุมัติ 
 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
บทบาทและหนา้ที ่
1. วำงแผนงำนด้ำนวิชำกำรโดยกำรรวบรวมข้อมูลและก ำกับดูแล นิเทศและติดตำมเกี่ยวกับงำน

วิชำกำร ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผล ประเมินผลและ   
กำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำและใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำและ
ส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่
1. จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2. จัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตำมแนวปฏิบัติกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน 

เป็นส ำคัญ พัฒนำคุณธรรมน ำควำมรู้ตำมหลักกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน และแหล่งกำรเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมพัฒนำห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ  ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมกำรวิจัย และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิกำร ด้อยโอกำส  และมี

ควำมสำมำรถพิเศษ 
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4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่
1. จัดท ำหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มีกำรวิจัย และพัฒนำหลักสูตร ให้ทันกับกำรเปล่ียนแปลง

ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  จัดท ำหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนำนักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย จิตใจ  
สติปัญญำ มีควำมรู้และคุณธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  จัดให้มีวิชำต่ำงๆ ครบถ้วนตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

2. เพิ่มเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำ ได้แก่ กำรศึกษำด้ำนศำสนำ  ดนตรี  นำฏศิลป์  กีฬำ     
กำรศึกษำท่ีส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง   

3. เพิ่มเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำท่ีสอดคล้องสภำพปัญหำควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชน  สังคม และอำเซี่ยน 
 

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
บทบาทและหนา้ที ่
1. จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ และควำมถนัดของผู้เรียนโดยค ำนึงถึง

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
2. ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรเผชิญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้ เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหำ 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็นรักกำร

อ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง 
4. จัดกำรเรียนกำรสอน โดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝัง

คุณธรรม  ค่ำนิยมท่ีดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสำระ/วิชำ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม ส่ือกำรเรียนและอ ำนวยควำม

สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ และมีควำมรอบรู้ รวมท้ังสำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
เรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนรู้อำจเรียนรู้ไปพร้อมกันจำกส่ือกำรเรียนกำรสอน และแหล่งวิทยำกำรประเภท
ต่ำง ๆ 
      6.  จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลำ ทุกสถำนท่ี มีกำรประสำนควำมร่วมมือ กับบิดำมำรดำและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ 

7. ศึกษำค้นคว้ำพัฒนำรูปแบบหรือกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย    
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6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 
บทบาทและหนา้ที ่
1. ก ำหนดระเบียบกำรวัด และประเมินผลของสถำนศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโดยให้สอดคล้อง 

กับนโยบำยระดับประเทศ 
         2. จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัด และประเมินผลของสถำนศึกษำ 
         3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบกำรณ์ ผลกำรเรียนและอนุมัติผลกำรเรียน 

4. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มีกำรซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียน ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน 
          5. ให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล 
          6. จัดระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวัดผลประเมินผล และกำรเทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง
ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
          7. ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติผลกำรประเมินกำรเรียนด้ำนต่ำงๆ รำยปี รำยภำคและตัดสินผลกำร
เรียนผ่ำนระดับช้ันและจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

8. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนเป็นอ ำนำจของสถำนศึกษำ ท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อ
ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร ได้แก่  คณะกรรมกำรเทียบระดับกำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 
คณะกรรมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน และเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  และวิชำกำร พร้อมท้ังให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติกำรเทียบโอน 
 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่

 1. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ และกระบวนกำร
ท ำงำนของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
          2. พัฒนำครู และนักเรียนให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเป็นส ำคัญ 
ในกำรเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น  ท ำให้ผู้เรียนได้ฝึกกำรคิด  กำรจัดกำร  กำรหำเหตุผลในกำรตอบปัญหำ   
         3. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจัย 
          4. รวบรวม  และเผยแพร่ผลกำรวิจัยเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมท้ังสนับสนุนให้
ครูน ำผลกำรวิจัยมำใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
บทบาทและหนา้ที ่

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ให้พอเพียงเพื่อสนับสนุน
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

2. จัดระบบแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนำ
ห้องสมุดใหเ้ป็นแหล่งกำรเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องพยำบำล  ห้องศูนย์
วิชำกำร สวนสุขภำพ สวนหนังสือ เป็นต้น 

3. จัดระบบข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน ของสถำนศึกษำ
ของตนเอง            

4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ และ   
นิเทศ  ก ำกับติดตำม ประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก 
 

9. การนิเทศการศึกษา 
  บทบาทและหนา้ที ่

1. สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้ำใจกระบวนกำรนิเทศภำยในว่ำเป็นกระบวนกำร
ท ำงำนร่วมกันท่ีใช้เหตุผลกำรนิเทศ เป็นกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล ให้มีคุณภำพกำร
นิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร  เพื่อให้ทุกคนเกิดควำมเช่ือมั่นว่ำได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้ำวหน้ำ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และตัวครูเอง 

2. จัดกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้มีคุณภำพทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนกำร 

3. จัดระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
 

10. การแนะแนว 
  บทบาทและหนา้ที ่

1. ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ ท่ีมีกำรแนะแนวเป็นองค์ประกอบส ำคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถำนศึกษำตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแนะแนว และกำรดูแลช่วยเหลือ 

2. จัดระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำให้ชัดเจน 
3. สร้ำงควำมตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่ำของกำรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ส่งเสริมและพัฒนำให้ครูได้รับควำมรู้เพิ่มเติม เรื่องจิตวิทยำและกำรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  เพื่อให้สำมำรถบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
5. คัดเลือกบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม ท ำหน้ำท่ีครูแนะแนว ครูท่ี

ปรึกษำ ครูประจ ำช้ัน และคณะอนุกรรมกำรแนะแนว 
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6. ดูแล ก ำกับ นิเทศ ติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำง
เป็นระบบ 

7. ส่งเสริมควำมร่วมมือ และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงครู ผู้ปกครองและชุมชน 
8. ประสำนงำนด้ำนกำรแนะแนวระหว่ำงสถำนศึกษำ องค์กร ภำครัฐและเอกชน บ้ำน ศำสนสถำน  

ชุมชนในลักษณะเครือข่ำยกำรแนะแนว 
9. เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
  บทบาทและหน้าที ่

1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2. จัดท ำแผนสถำนศึกษำท่ีมุ่งเน้นคุณภำพกำรศึกษำ (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศำสตร์) 
3. จัดท ำระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
4. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมสถำนศึกษำต้องสร้ำงระบบ 

กำรท ำงำนท่ีเข้มแข็งเน้นกำรมีส่วนร่วม และวงจรกำรพัฒนำคุณภำพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle) หรือท่ีรู้จัก
กันว่ำวงจร PDCA 

5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภำพกำรศึกษำโดยกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังต่อเนื่องด้วยกำรสนับสนุน
ให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

6. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด เพื่อรองรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 

7. จัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี (SAR) และสรุปรำยงำนประจ ำปี โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
บทบาทและหนา้ที ่ 

 1. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น 

2. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน โดยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีกำรจัดกำรศึกษำอบรม  มีกำรแสวงหำควำมรู้  ข้อมูล  ข่ำวสำรและเลือกสรรภูมิ

ปัญญำ วิทยำกำรต่ำงๆ 
4. พัฒนำชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และควำมต้องกำรรวมท้ังหำวิธีกำรสนับสนุนให้มีกำร

แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ระหว่ำงชุมชน 
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13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น 
บทบาทและหนา้ที ่
1. ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกรภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้ำง 

พัฒนำกำรของนักเรียนทุกด้ำน  รวมท้ังสืบสำนจำรีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน ตลอดจนประสำนงำนกับองค์กรท้ังภำครัฐ 
และเอกชน  เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกำรของชุมชน เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกำรของ
ชุมชน และมีส่วนในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น 

3. ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรท่ีสำมำรถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรกับแหล่งวิชำกำรในท่ีอื่นๆ 

4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่ำกำรประชุม 
ผู้ปกครองนักเรียน กำรปฏิบัติงำนร่วมกับชุมชน กำรร่วมกิจกรรมกับสถำบันกำรศึกษำอื่น เป็นต้น 
 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการ 
และสถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา 

บทบาทและหนา้ที ่
1. ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจต่อบุคคล  ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบัน  สังคมอื่นในเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกำรศึกษำ 

2. จัดให้มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรเพิ่มควำมพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอื่น  ท่ีร่วมจัดกำรศึกษำ 

3. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนองค์กร เอกชน
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดกำรศึกษำและใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำกับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน    
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น   

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำสถำน
ประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น ได้รับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรตำมควำม เหมำะสมและจ ำเป็น 

6. ส่งเสริม และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้ำนคุณภำพและปริมำณ เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 
 

 

 

 

 

 

10 



 

 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่
1. ศึกษำและวิเครำะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำเพื่อให้ ผู้ท่ี 

เกี่ยวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับรู้ และ

ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
3. ตรวจสอบร่ำงระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  และแก้ไขปรับปรุง 
4. น ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
5. ตรวจสอบ และประเมินผล กำรใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ

และน ำไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมำะสมต่อไป 
 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือ่ใช้ในสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่
1. ศึกษำ วิเครำะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ท่ีมีคุณภำพสอดคล้องกับ

หลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. จัดท ำหนังสือเรียน  หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำนประกอบ แบบฝึกหัด ใบงำน ใบควำมรู้ 

เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
3. ตรวจพิจำรณำคุณภำพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำนประกอบ     

แบบฝึกหัด ใบงำน ใบควำมรู้ เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 

17. การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่
1. จัดให้มีกำรร่วมกันก ำหนดนโยบำย วำงแผนในเรื่องกำรจัดหำและพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้และ    

เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
2. พัฒนำบุคลำกรใสถำนศึกษำในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

พร้อมท้ังให้มีกำรจัดต้ังเครือข่ำยทำงวิชำกำร  ชมรมวิชำกำร เพื่อเป็นแหล่งกำรเรียนรู้พัฒนำและใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำส่ือและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพำะหำแหล่งส่ือท่ีเสริมกำรจัด กำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

3. พัฒนำห้องสมุดของสถำนศึกษำ ให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ และชุมชน 
4. นิเทศ  ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรจัดหำ ผลิต ใช้และพัฒนำส่ือ  

และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
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ด้านบริหารวิชาการ 
 1. หัวหน้างานบริหารวิชาการ   ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร มีหน้ำท่ี ดูแล ก ำกับ 
ติดตำม กล่ันกรองอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนในกลุ่ม
กำรบริหำรวิชำกำรตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำรวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำร
องค์กร กำรประสำนงำนและให้บริกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำรต่ำงๆ ในโรงเรียนสำมำรถ
บริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรตำมบทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำท่ีด้วยควำมเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร เอกสำร ส่ือ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ และทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่
เจ้ำหน้ำท่ีของแต่ละฝ่ำยงำนเพื่อให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวกคล่องตัว มีคุณภำพและเกิดประสิทธิภำพ 
 2. หัวหน้าวิชาการสายชั้น  ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร มีหน้ำท่ีช่วยหัวหน้ำ
กลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของงำนบริหำรงำนวิชำกำรและหน้ำท่ีอื่นๆท่ีหัวหน้ำกลุ่ม
บริหำรวิชำกำรมอบหมำยปฏิบัติหน้ำท่ีแทนในกรณีหัวหน้ำบริหำรงำนวิชำกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 
ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ มีดังนี้ 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินงานเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน              
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  วิเครำะห์กรอบสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจัดท ำไว้ 
2)  วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อก ำหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถำนศึกษำหรือกลุ่ม

เครือข่ำยสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญ 
3)  ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำและชุมชนเพื่อน ำมำเป็นข้อมูล

จัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของสถำนศึกษำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4)  จัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของสถำนศึกษำเพื่อน ำไปจัดท ำรำยวิชำพื้นฐำนหรือรำยวิชำ

เพิ่มเติมจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อจัดประสบกำรณ์และกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 

5)  ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติ 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  วำงแผนงำนด้ำนวิชำกำรโดยกำรรวบรวมข้อมูลและก ำกับ ดูแล นิเทศและติดตำม
เกี่ยวกับงำนวิชำกำร ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผล 
ประเมินผล และกำรเทียบโอนผลกำรเรียนกำรประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำและ
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 

2)  ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยควำมร่วมมือของเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
2)  จัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตำมแนวปฏิรูปกำรเรียนรู้โดย

เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ บูรณำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เพื่อคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนำ
คุณธรรมน ำควำมรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนและแหล่งกำรเรียนรู้ 
4)  จัดกิจกรรมพัฒนำห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
5)  ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
6)  ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิกำรด้อยโอกำสและ

มีควำมสำมำรถพิเศษ 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

  1. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นของตนเอง 
1.1  จัดให้มีกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับกำรเปล่ียนแปลง

ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
1.2  จัดท ำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนำนักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย จิตใจ 

สติปัญญำ มีควำมรู้และคุณธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 
1.3  จัดให้มีวิชำต่ำงๆ ครบถ้วนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ

กระทรวงศึกษำธิกำร 
1.4  เพิ่มเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำให้สูงและลึกซึ้งมำกขึ้นส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย

เฉพำะ ได้แก่ กำรศึกษำด้ำนศำสนำ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ อำชีวศึกษำ กำรศึกษำท่ีส่งเสริมควำมเป็นเลิศ      
ผู้บกพร่อง พิกำร และกำรศึกษำทำงเลือก 

1.5  เพิ่มเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำท่ีสอดคล้องสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

2)  สถำนศึกษำสำมำรถจัดท ำหลักสูตรกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรสอนและอื่นๆให้
เหมำะสมกับควำมสำมำรถของนักเรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ โดยควำมร่วมมือของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและเครือข่ำยสถำนศึกษำ 

3)  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรสถำนศึกษำ 
4)  นิเทศ ติดตำม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถำนศึกษำ และรำยงำนผลให้

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรับทรำบ 
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5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียนโดย

ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
2)  ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำรกำรเผชิญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำ

ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น 

รักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง 
4)  จัดกำรเรียนกำรสอน โดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกัน

รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำนและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว้ในทุกวิชำ 
5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม ส่ือกำรเรียนและอ ำนวย

ควำมสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมรอบรู้ รวมท้ังสำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอำจเรียนรู้ไปพร้อมกันจำกส่ือกำรเรียนกำรสอน และแหล่ง
วิทยำกำรประเภทต่ำงๆ 

6)  จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลำทุกสถำนท่ีมีกำรประสำนควำมร่วมมือ กับบิดำมำรดำ
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ 

6.  การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  ก ำหนดระเบียบกำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโดย

สอดคล้องกับนโยบำยระดับประเทศ 
2)  จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผลของ

สถำนศึกษำ 
3)  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบกำรณ์ผลกำรเรียนและอนุมัติผลกำรเรียน 
4)  จัดให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มีกำรซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่ำน

เกณฑ์กำรประเมิน 
5)  จัดให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล 
6)  จัดระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวัดผลประเมินผลและกำรเทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อใช้ใน

กำรอ้ำงอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
7)  ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติผลกำรประเมินกำรเรียนด้ำนต่ำงๆ รำยปี/รำยภำคและตัดสิน

ผลกำรเรียนกำรผ่ำนช่วงช้ันและจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
8)  กำรเทียบโอนผลกำรเรียนเป็นอ ำนำจของสถำนศึกษำท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร ได้แก่ คณะกรรมกำรเทียบระดับกำรศึกษำ ท้ังในระบบนอกระบบ
และตำมอัธยำศัย คณะกรรมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน และเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร
พร้อมท้ังให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติกำรเทียบโอน 
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7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรท ำงำนของ

นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
2)  พัฒนำครูและนักเรียนให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัย

เป็นส ำคัญในกำรเรียนรู้ท่ีซับซ้อนขึ้นท ำให้ผู้เรียนได้ฝึกกำรคิด กำรจัดกำร กำรหำเหตุผล ในกำรตอบปัญหำ 
กำรผสมผสำนควำมรู้แบบสหวิทยำกำรและกำรเรียนรู้ในปัญหำท่ีตนสนใจ 

3)  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจัย 
4)  รวบรวม และเผยแพร่ผลกำรวิจัยเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมท้ัง

สนับสนุนให้ครูน ำผลกำรวิจัยมำใช้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้พอเพียงเพื่อ
สนับสนุนกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

2)  จัดระบบแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้ เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
พัฒนำห้องสมุดหมวดวิชำ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้อง
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชำกำร ศูนย์วิทยบริกำร Resource Center สวนสุขภำพ สวนวรรณคดี สวน
หนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 

3)  จัดระบบข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนของ
สถำนศึกษำของตนเอง เช่น จัดเส้นทำง/แผนท่ี และระบบกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยห้องสมุดประชำชน ห้องสมุด
สถำบันกำรศึกษำ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯลฯ 

4)  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้และนิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมิน และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

9. การนิเทศการศึกษา มหีน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้ำใจกระบวนกำรนิเทศภำยในว่ำเป็น

กระบวนกำรท ำงำนร่วมกันท่ีใช้เหตุผลกำรนิเทศเป็นกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนของแต่ละบุคคลให้มี
คุณภำพ กำรนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร เพื่อให้ทุกคนเกิดควำมเช่ือมั่นว่ำ ได้ปฏิบัติถูกต้อง 
ก้ำวหน้ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

2)  จัดกำรนิ เทศภำยในสถำนศึกษำให้มี คุณภำพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและ
กระบวนกำร 

3)  จัดระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ 
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10. การแนะแนวการศึกษา มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีกำรแนะแนวเป็นองค์ประกอบส ำคัญ โดยให้ทุกคน

ในสถำนศึกษำตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแนะแนวและกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2)  จัดระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรแนะน ำและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3  สร้ำงควำมตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่ำของกำรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4)  ส่งเสริมและพัฒนำให้ครูได้รับควำมรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยำและกำรแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สำมำรถ บูรณำกำร ในกำรจัดกำรเรียนรู้และเช่ือมโยง สู่กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

5)  คัดเลือกบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม ท ำหน้ำท่ีครูแนะ
แนวครูที่ปรึกษำ ครูประจ ำช้ัน และคณะอนุกรรมกำรแนะแนว 

6)  ดูแล ก ำกับ นิเทศ ติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่ำงเป็นระบบ 

7)  ส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงครู ผู้ปกครองและชุมชน 
8)  ประสำนงำนด้ำนกำรแนะแนว ระหว่ำงสถำนศึกษำ องค์กรภำครัฐและเอกชน บ้ำน   

ศำสน-สถำน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ำยกำรแนะแนว 
9)  เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามี หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำเพิ่มเติมของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ

ชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและควำมต้องกำรของชุมชน 
2)  จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ โดยจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำงำนและ

กำรสร้ำงระบบประกันคุณภำพภำยในจัดระบบสำรสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีควำมสมบูรณ์เรียกใช้ง่ำย 
สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3)  จัดท ำแผนสถำนศึกษำท่ีมุ่งเน้นคุณภำพกำรศึกษำ (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศำสตร์) 
4)  ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมสถำนศึกษำต้อง

สร้ำงระบบกำรท ำงำนท่ีเข้มแข็งเน้นกำรมีส่วนร่วม และวงจรกำรพัฒนำคุณภำพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)    
หรือท่ีรู้จักกันว่ำวงจร PDCA 

5)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภำพกำรศึกษำโดยด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังต่อเนื่องด้วยกำร
สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

6)  ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดเพื่อรองรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก 

7)  จัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี (SAR) และสรุปรำยงำนประจ ำปี โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
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12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  จัดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เอกชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน ศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น 
  2)  ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชุมชน 

3)  ส่งเสริมให้ชุมชนมีกำรจัดกำรศึกษำอบรมมีกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรและรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญำและวิทยำกำรต่ำงๆ 

4)  พัฒนำชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรรวมท้ังหำวิธีกำรสนับสนุน
ให้มีกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ระหว่ำงชุมชน 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกรภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้ำงพัฒนำกำรของนักเรียนทุกด้ำนรวมท้ังสืบสำนจำรีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

2)  เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน ตลอดจนประสำนงำนกับองค์กรท้ัง
ภำครัฐและเอกชน เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกำรของชุมชนและมีส่วนในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น 

3)  ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรท่ีสำมำรถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรกับแหล่งวิชำกำร       
ในท่ีอื่นๆ 

4)  จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่ำกำร
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กำรปฏิบัติงำนร่วมกับชุมชน กำรร่วมกิจกรรมกับสถำนบันกำรศึกษำอื่นเป็นต้น 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบัน
สังคมอื่นในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

2)  จัดให้มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรเพิ่มควำมพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดกำรศึกษำ 

3)  ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กร-เอกชน องค์วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่นร่วมกันจัดกำรศึกษำและใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร -วิชำชีพ  สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำรณ์ และสถำบันสังคมอื่น 
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5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรณ์ และสถำบันสังคมอื่น ได้รับควำม
ช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 

6)  ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้ำนคุณภำพและปริมำณเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ศึกษำและวิเคำระห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกรำยรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

2)  จัดท ำร่ำงระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ เพื่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3)  ตรวจสอบร่ำงระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำและแก้ไข
ปรับปรุง 

4)  น ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
5)  ตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของ

สถำนศึกษำและน ำไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมำะสมต่อไป 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ศึกษำ วิเคำระห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ท่ีมีคุณภำพสอดคล้อง
กลับหลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2)  จัดท ำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำนประกอบ แบบฝึกหัด ใบงำน        
ใบควำมรู้เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

3)  ตรวจพิจำรณำคุณภำพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำนประกอบ 
แบบฝึกหัด ใบงำน ใบควำมรู้เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

17. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  จัดให้มีกำรร่วมกันก ำหนดนโยบำย วำงแผนในเรื่องกำรจัดหำและพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้          

และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2)  พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้และเทคโนโลยี  

เพื่อกำรศึกษำ พร้อมท้ังให้มีกำรจัดต้ังเครือข่ำยทำงวิชำกำร ชมรมวิชำกำรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 
3)  พัฒนำและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำส่ือและเทคโนโลยี

ทำงกำรศึกษำท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพำะหำแหล่งส่ือท่ีเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     
ของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
  4)  พัฒนำห้องสมุดของสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำและชุมชน 
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5)  นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรจัดหำ ผลิตใช้และพัฒนำ
ส่ือและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

18. การรับนักเรียน หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  ให้สถำนศึกษำประสำนงำนกำรด ำเนินกำรแบ่งเขตพื้นท่ีบริกำรกำรศึกษำร่วมกัน และ

เสนอข้อตกลงให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำเห็นชอบ 
2)  ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำ โดยประสำนงำนกับเขตพื้นท่ี 

กำรศึกษำ 
3)  ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมท่ีแผนก ำหนด 
4)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในกำรติดตำมช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหำ

ในกำรเข้ำเรียน 
5)  ประเมินผลและรำยงำนผลรับเด็กเข้ำเรียนให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำทรำบ 

19. การจัดท าส ามะโนนักเรียน มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  ประสำนงำนกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรส ำรวจข้อมูล จ ำนวนนักเรียนท่ีจะเข้ำรับบริกำร       

ทำงกำรศึกษำในเขตบริกำรของสถำนศึกษำ 
  2)  จัดท ำส ำมะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  3)  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศจำกส ำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำรับทรำบ 

20. การทัศนศึกษา มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  วำงแผนกำรน ำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำ 
2)  ด ำเนินกำรน ำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนด 
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การบริหารงานงบประมาณ 
 

 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นอิสระ คล่องตัว สำมำรถบริหำรกำรจัดกำรศึกษำได้สะดวด รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและมีควำม
รับผิดชอบ 

โรงเรียนนิติบุคคล นอกจำกมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้นแล้วยังมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีกฏ
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของโรงเรียนขั้นพื้นฐำน  
ท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 7 กรกฏำคม พ.ศ. 2546 

กฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ และกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงก ำหนดให้
โรงเรียนนิติบุคคลมีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้ 

1. ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจกำรท่ัวไปของโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก 

2. ให้โรงเรียนมีอ ำนำจปกครอง  ดูแล  บ ำรุง  รักษำ  ใช้และจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินท่ีมีผู้
บริจำคให้  เว้นแต่กำรจ ำหน้ำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีผู้บริจำคให้โรงเรียน  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของโรงเรียน 

3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือด ำเนินกำรทำงทะเบียนทรัพย์สินต่ำงๆ ท่ีมีผู้อุทิศให้หรือ
โครงกำรซื้อ แลกเปล่ียนจำกรำยได้ของสถำนศึกษำให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถำนศึกษำ 

4. กรณีโรงเรียนด ำเนินคณดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหำรจะต้องด ำเนินคดีแทนสถำนศึกษำ
หรือถูกฟ้องร่วมกับสถำนศึกษำ ถ้ำถูกฟ้องโดยมิไดด้อยู่ในกำรปฏิบัติรำชกำร ในกรอบอ ำนำจ ผู้บริหำรต้อง
รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะตัว 

5. โรงเรียนจัดท ำงบดุลประจ ำปีและรำยงำนสำธำรณะทุกส้ินปีงบประมำณ 
 

งบประมาณที่สถานศึกษาน ามาใช้จ่าย 
1. แนวคิด 

 กำรบริหำรงำนงบประมำณของสถำนศึกษำมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรมีควำม
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน  
ให้มีกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิทของสถำนศึกษำ  รวมท้ังจัดหำรำยได้จำกบริกำรมำใช้บริหำร จัดกำร
เพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2.2 เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริกำร 

2.3 เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีได้อย่ำงเพียงพอและประสิทธิภำพ 
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3. ขอบข่ายภารกิจ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) 
2. พระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546 
3. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ  พ.ศ. 2545 
4. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
5. แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 
 

รายจ่ายตามงบประมาณ  จ ำแนกออกเป็น  2  ลักษณะ 
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

- งบบุคลำกร 

- งบด ำเนินงำน 

- งบลงทุน 

- งบเงินอุดหนุน 

- งบร่ำยจ่ำยอื่น 

งบบุคลากร  หมำยถึง  รำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ ได้แก่รำยจ่ำยท่ีจ่ำย
ในลักษณะเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร รวมถึงรำจจ่ำยท่ี
ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอื่นใดในลักษณะรำจจ่ำยดังกล่ำ 

งบด าเนินงาน หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนประจ ำ ได้แก่ รำยจ่ำยท่ีจ่ำยใน 
ลักษณะค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค รวมถึงรำจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอื่น
ใดในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 
 งบลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำยท่ีจ่ำยในลักษณะค่ำครุภัณฑ์  
ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  รวมถึงรำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอื่นใดในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 

งบด าเนินงาน หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนประจ ำ ได้แก่ รำยจ่ำยท่ีจ่ำยใน 
ลักษณะค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค รวมถึงรำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำย
อื่นใดในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 
 งบลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีก ำหนให้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำยท่ีจ่ำยในลักษณะค่ำครุภัณฑ์  
ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อนสร้ำง รวมถึงรำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอื่นใดในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 

งบเงินอุดหนุน หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนงำนของ
หน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมิใช่ส่วนกลำงตำม พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินอุดหนนุ  
งบพระมหำกษัตริย์ เงินอุดหนุนศำสนำ  
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 งบรายจ่ายอื่น หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีไม่เข้ำลักษณะประเภทงบรำยจ่ำยใดงบรำยจ่ำยหนึ่ง หรือรำยจ่ำยท่ี
ส ำนักงำนงบประมำณก ำหนดให้ใช้จ่ำยในงบรำยจ่ำยนี้ เช่น เงินรำชกำรลับ เงินค่ำปรับ ท่ีจ่ำยคืนให้แก่ผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำง ฯลฯ 
 อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปีการศึกษา 
  ระดับก่อนประถมศึกษำ   1,700   บำท 
  ระดับประถมศึกษำ   1,900   บำท 
  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   3,500   บำท 
  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  3,800   บำท 
 การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  แบ่งการใช้ตามสัดส่วน  ด้านวิชาการ  :  ด้านบริหาร
ทั่วไป  :  ส ารองจ่ายทั้ง 2 ด้านคือ 

1. ด้านวิชาการ  ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  60  น ำไปใช้ได้ในเรื่อง 

1.1 จัดหำวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน 
1.2 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
1.3 กำรพัฒนำบุคลำกำรด้ำนกำรสอน  เช่น  ส่งครูเข้ำอบรมสัมมนำ  ค่ำจ้ำงช่ัวครำวของครู 

ปฏิบัติกำรสอน  ค่ำสอนพิเศษ 
2. ด้านบริหารทั่วไป  ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ  30  น ำไปใช้ได้ในเรื่อง 

         2.1 ค่ำวัสดุ  ครุภัณฑ์และค่ำท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้ำง  ค่ำจ้ำงช่ัวครำวท่ีไม่ใช่ปฏิบัติกำรสอนค่ำตอบแทน   

ค่ำใช้สอย 

       2.2 ส ำรองจ่ำยนอกเหนือด้ำนวิชำกำรและด้ำนบริหำรท่ัวไป  ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 น ำไปใช้

ในเรื่องงำนตำมนโยบำย 

เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
1. เป็นเงินท่ีจัดสรรให้แก่สถำนศึกษำท่ีมีนักเรียนยำกจน  เพื่อจัดหำปัจจัยพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำร

ด ำรงชีวิตและเพิ่มโอกำศทำงกำรศึกษำ  เป็นกำรช่วยเหลือนักเรียนนท่ียำกจน  ช้ันป.1  ถึง ม.3  ให้มีโอกำส
ได้รับกำรศึกำในระดับท่ีสูงขึ้น (ยกเว้นสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ) 

2. นักเรียนยำกจน  หมำยถึง  นักเรียนท่ีผู้ปกครองมีรำยได้ต่อครัวเรือน  ไม่เกิน  40,000  บำท 
3. แนวกำรใช้ 

ให้ใช้ในลักษณะ ถัวจ่ำย ในรำยกำรต่อไปนี้ 
3.1 ค่ำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน (ยืมใช้) 
3.2 ค่ำเส้ือผ้ำและวัสดุเครื่องแต่งกำยนักเรียน (แจกจ่ำย) 
3.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน (วัตถุดิบ จ้ำงเหมำ เงินสด) 
3.4 ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง (เงินสด จ้ำงเหมำ) 
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3.5 กรณีจ่ำยเป็นเงินสด โรงเรียนแต่งต้ังกรรมกำร 3 คน ร่วมกันจ่ำยเงินโดยใช้ใบส ำคัญรับ
เงินเป็นหลักฐำน 

3.6 ระดับประถมศึกษำ คนละ 1,000 บำท/ปี 
3.7 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คนละ 3,000 บำท/ปี 

รายจ่ายงบกลาง 

1. เงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล/กำรศึกษำบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร 

2. เงินเบ้ียหวัดบ ำเหน็จบ ำนำญ 

3. เงินส ำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้ำรำชกำร 

4. เงินสมทบของลูกจ้ำงประจ ำ 

รายจ่ายงบกลาง  หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีต้ังไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจโดยท่ัวไปใช้จ่ำย

ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ 

1. “เงินเบ้ียหวัดบ ำเหน็จบ ำนำญ” หมำยควำมว่ำ รำยจ่ำยท่ีต้ังไว้เพื่อจ่ำยเป็นเงินบ ำนำญข้ำรำชกำร 

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ เงินท ำขวัญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง เงินทดแทนข้ำรำชกำรวิสำมัญ เงินค่ำทดแทน

ส ำหรับผู้ได้รับอันตรำยในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 

เงินช่วยพิเศษข้ำรำชกำรบ ำนำญเสียชีวิต  เงินสงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรช่วยเหลือ
ข้ำรำชกำร กำรปฏิบัติงำนของชำติหรือกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีมนุษยธรรมและเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บ ำนำญ 

2. “เงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ รำยจ่ำยท่ีต้ังไว้เพื่อจ่ำยเป็น

เงินสวัสดิกำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ

กำรศึกษำของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกำรณีตำยในระหว่ำงรับรำชกำร 

3. “เงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้ำรำชกำร หมำยควำมว่ำรำยจ่ำยท่ีต้ังไว้     

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนข้ำรำชกำรประจ ำปี เงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงนเดือนข้ำรำชกำร

ท่ีได้รับเล่ือนระดับ และหรือแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระหว่ำงปีและเงินปรับวุฒิข้ำรำชกำร 

4. “เงินส ำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ รำยจ่ำยท่ีต้ังไว้เพื่อจ่ำยเป็น

เงินส ำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยท่ีรัฐบำลน ำส่งเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

5. “เงินสมทบของลูกจ้ำงประจ ำ” หมำยควำมว่ำ รำยจ่ำยท่ีต้ังไว้เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบท่ีรัฐบำลน ำส่ง

เข้ำกองทุนส ำรอง เล้ียงชีพลูกจ้ำงประจ ำ 

6. “ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเสด็จพระรำชด ำเนและต้อนรับประมุขต่ำงประเทศ หมำยควำมว่ำ รำยจ่ำย

ท่ีต้ังไว้เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนพระรำชภำรกิจในกำรเสด็จพระรำชด ำเนินภำยในประเทศ และหรือ

ต่ำงประเทศ และค่ำใช้จ่ำยในกำรต้อนรับประมุขต่ำงประเทศท่ีมำยำเยือนประเทศไทย 
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7. “เงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น” หมำยควำมว่ำ รำยจ่ำยท่ีต้ังส ำรองไว้เพื่อจัดสรรเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

8. “ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ” หมำยควำมว่ำ รำยจ่ำยท่ีต้ังไว้เพื่อเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 

9. “เงินรำชกำรลับในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ” หมำยควำมว่ำ รำยจ่ำยท่ีต้ังไว้เพื่อเบิกจ่ำย

เป็นเงินรำชกำรลับในกำรด ำเนินงำนเพื่อรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 

10. “ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ” หมำยควำมว่ำ รำยจ่ำยท่ีต้ังไว้เพื่อเป็นค่ำใช้

จ่ำในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

11. “ค่ำใช้จ่ำยในกำรร ำษำพยำบำลข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ รำยจ่ำย

ท่ีต้ังไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนของรัฐ 

เงินนอกงบประมาณ 
1. เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
2. เงินภำษีหัก  ณ  ท่ีจ่ำย 
3. เงินลูกเสือ  เนตรนำรี 
4. เงินยุวกำชำด 
5. เงินประกันสัญญำ 
6. เงินบริจำคท่ีมีวัตถุประสงค์ 

เงินรำยได้สถำนศึกษำ หมำยถึง เงินรำยได้ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542   
ซึ่งเกิดจำก   

1. ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินท่ีเป็นรำชพัสดุ 
2. ค่ำบริกำรและค่ำธรรมเนียม ท่ีไม่ขัดหรือแย้งนโยบำย วัตถุประสงค์และภำรกิจหลักของ

สถำนศึกษำ 
3. เบ้ียปรับจำกกำรผิดสัญญำลำศึกษำต่อและเบี้ยปรับกำรผิดสัญญำซื้อทรัพยสินหรือจ้ำงท ำ

ของจำกเงินงบประมำณ 
4. ค่ำขำยแบบรูปรำยกำร เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอำหำรกลำงวัน 
5. ค่ำขำยทรัพย์สินท่ีได้มำจำกเงินงบประมำณ 
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งานพัสดุ 
 “การพัสดุ” หมำยควำมว่ำ กำรจัดท ำเอง กำรซื้อกำรจ้ำง กำรจ้ำงท่ีปรึกษำ กำรจ้ำงออกแบบและ
ควบคุมงำน กำรแลกเปล่ียน กำรเช่ำ กำรควบคุม กำรจ ำหน่ำย และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีก ำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ 
 “พัสดุ” หมำยควำมว่ำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือ กำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณของส ำนักงบประมำณ หรือกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย ตำมสัญญำเงินกู้จำก
ต่ำงประเทศ 
 “การซ้ือ” หมำยควำมว่ำ กำรซื้อพัสุทุกชนิดท้ังท่ีมีกำรติดต้ัง ทดลอง และบริกำรท่ีเกี่ยวเนื่องอื่นๆ  
แต่ไม่รวมถึงกำรจัดหำพัสดุในลักษณะกำรจ้ำง 
 “การจ้าง” ให้หมำยควำมรวมถึง กำรจ้ำงท ำของและกำรับขนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
และกำรจ้ำงเหมำบริกำร แต่ไม่รวมถึงกำรจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลั ง      
กำรับขนในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรจ้ำงท่ีปรึกษ  
กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน และกำรจ้ำงแรงงำนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

ขอบข่ายภารกิจ 
1. กฎหมำย ระเบียบ และเอกสดำรที่เกี่ยวข้อง 
2. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
3. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
4. แนวทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2549 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดวำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับจัดหำ กำรซื้อ กำรจ้ำง กำรเก็บรักษำ และกำรเบิกพัสดุ     
กำรควบคุม และกำรจ ำหน่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทเงิน ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
3. จัดท ำทะเบียนท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงทุกประเภทของสถำนศึกษำ 

4. ประสำนงำนและวำงแผนในกำรใช้พื้นท่ีของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ 

5. ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ท่ีรำชพัสดุกำรใช้และกำรขอ
ใช้อำคำรสถำนท่ีของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องควบคุมดู ปรับปรุง ซ่อมแซม  
บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยต่อกำรใช้งำนและพัฒนำอำคำรสถำนท่ี กำรอนุรักษ์พลังงำน   
กำรรักษำสภำพแวดล้อม และระบบสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำให้เป็นระเบียบและสวยงำม 

6. จัดเวรยำมดูแลอำคำรสถำนท่ีของสถำนศึกษำให้ปลอดภัยจำกโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ 

7. จัดวำงระบบและควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงกำรบ ำรุงรักษำและกำร
พัสดุต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับยำนพำหนะของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

8. ให้ค ำแนะน ำ ช้ีแจง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ี 
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9. เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

10. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

11. เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีตำมล ำดับข้ัน 

12. ปฏิบัติอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

1.1 กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

1.3 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

กำรอนุมัติเดินทำงไปรำชกำร ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร อนุมัติระยะเวลำในกำร
เดินทำงล่วงหน้ำ หรือระยะเวลำหลังเสร็จส้ินกำรปฏิบัติรำชกำรได้ตำมควำมจ ำเป็น 

3. กำรนับเวลำเดินทำงไปรำชกำรเพื่อค ำนวณเบ้ียเล้ียง กรณีพักค้ำง 

3.1 ให้นับ 24 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน 

3.2 ถ้ำไม่ถึง 24 ช่ัวโมงหรือเกิน 24 ช่ัวโมง และส่วนท่ีไม่ถึงหรือเกิน 24 ช่ัวโมง นับได้      

เกิน 12 ช่ัวโมง ให้ถือเป็น 1 วัน 
4. กำรนับเวลำเดินทำงไปรำชกำรเพื่อค ำนวณเบ้ียเล้ียงเดินทำง กรณีไม่พักค้ำง 

4.1 หำกนับได้ไม่ถึง 24 ช่ัวโมงและส่วนท่ีไม่ถึงนับได้เกิน 12 ช่ัวโมง ให้ถือเป็น 1 วัน 

4.2 หำกนับได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง แต่เกิน 6 ช่ัวโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน 

5. กำรนับเวลำเดินทำงไปรำชกำรเพื่อค ำนวณเบ้ียเล้ียงเดินทำง 

6. กรณีลำกิจหรือลำพักผ่อนก่อนปฏิบัติรำชกำร ให้นับเวลำต้ังแต่เริ่มปฏิบัติรำชกำรเป็นต้นไป 

7. กรณีลำกิจหรือลำพักผ่อนหลังเสร็จส้ินกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ถือว่ำสิทธิในกำรเบิกจ่ำยเบี้ยเล้ียง
เดินทำงส้ินสุดลงเมื่อส้ินสุดเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

8. หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำท่ีพักในประเทศ 

การเบิกค่าพาหนะ 
1. โดยปกติให้ใช้ยำนพำหนะประจ ำทำงและให้เบิกค่ำพำหนะโดยประหยัด 

2. กรณีไม่มียำนพำหนะประจ ำทำง หรือมีแต่ต้องกำรควำมรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำรให้ใช้
ยำนพำหนะอื่นได้ แต่ต้องช้ีแจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นไว้ในหลักฐำนขอเบิกค่ำพำหนะนั้น 

3. ข้ำรำชกำรระดับ 6 ข้ึนไป เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
3.1 กำรเดินทำงไป-กลับ ระหว่ำงสถำนท่ีอยู่ ท่ีพัก หรือสถำนท่ีปฏิบัติรำชกำรกับสถำนี 

ยำนพำหนะประจ ำทำง หรือสถำนท่ีจัดพำหนะท่ีใช้เดินทำงภำยในเขตจังหวัดเดียวกัน 
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3.2 กำรเดินทำงไป-กลับ ระหว่ำงสถำนท่ีอยู่ ท่ีพัก กับสถำนท่ีปฏิบัติรำชกำรภำยในเขต จังหวัด
เดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เท่ียว 

3.3 กำรเดินทำงไปรำชกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร กรณีเป็นกำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัด ให้เบิกตำม
อัตรำท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด คือ ให้เบิกตำมท่ีจ่ำยจริง ดังนี้ ระหว่ำงกรุงเทพมหำนครกับเขตจังหวัดติดต่อ
กรุงเทพมหำนคร ไม่เกินเท่ียวล่ะ 400 บำท เดินทำงข้ำมเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นไม่เกิน
เท่ียวละ 300 บำท 

3.4 ผู้ไม่มีสิทธิเบิก ถ้ำต้องน ำสัมภำระในกำรเดินทำง หรือส่ิงของเครื่องใช้ของทำงรำชกำรไปด้วย และ
เป็นเหตุให้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทำงโดยยำนพำหนะประจ ำทำง ให้เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้ (โดยแสดงเหตุผลและ
ควำมจ ำเป็นไว้ในรำยงำนเดินทำง) 

3.5 กำรเดินทำงล่วงหน้ำ หรือไม่สำมำรถกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรปฏิบัติรำชกำรเพรำะมี เหตุส่วนตัว    
(ลำกิจ - ลำพักผ่อนไว้) ให้เบิกค่ำพำหนะเท่ำท่ีจ่ำยจริงตำมเส้นทำงท่ีได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร กรณีมี
กำรเดินทำงนอกเส้นทำงในระหว่ำงกำรลำนั้น ให้เบิกค่ำพำหนะได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงโดยไม่เกินอัตรำตำมเส้นทำง   
ท่ีได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร 

3.6 กำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัว (ให้ขออนุญำตและได้รับอนุญำตแล้ว) ให้ได้รับเงินชดเชย คือ รถยนต์
กิโลเมตรละ 4 บำท 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรม หมำยถึง กำรอบรม ประชุม/สัมมนำ (วิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร) บรรยำยพิเศษ ฝึกงำน    
ดูงำน กำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. หลักกำรและเหตุผล 

2. โครงกำร/หลักสูตร 

3. ระยะเวลำจัดท่ีแน่นอน 

4. เพื่อพัฒนำหรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

ค่ารักษาพยาบาล 
 ค่ารักษาพยาบาล หมำยถึง เงินท่ีสถำนพยำบำลเรียกเก็บในกำรรักษำพยำบำลเพื่อให้ร่ำงกำยกลับสู่
สภำวะปกติ (ไม่ใช่เป็นกำรป้องกันหรือเพื่อควำมสวยงำม) 

1. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

     1.1 พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม 
( 8 ฉบับ) 
      1.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล  
พ.ศ. 2545 

2. ผู้ทีมี่สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว 

2.1 บิดำ 

2.2 มำรดำ 
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2.3 คู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมำย 

    2.4 บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ หรือบรรลุนิติภำวะแล้ว แต่เป็นคนไร้
ควำมสำมำรถ หรือเสมือนคนไร้ควำมสำมำรถ (ศำลส่ัง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกเป็นบุตรบุญ
ธรรมบุคคลอื่นแล้ว 

    3. ผู้มีสิทธิ หมำยถึง ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้รับเบี้ยหวัดบ ำนำญและลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึ่ง
ได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณ 

ค่ารักษาพยาบาล  แบ่งเป็น  2  ประเภท 

1. ประเภทไข้นอก หมำยถึง เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรโดยไม่ได้นอนพัก 

รักษำตัว น ำใบเสร็จรับเงินมำเบิกจ่ำย ไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันท่ีจ่ำยเงิน 

2. ประเภทไข้ใน หมำยถึง เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลของเอกชน หรือสถำนพยำบำลของทำง
รำชกำร สถำนพยำบำลเอกชน ใช้ใบเสร็จรับเงินน ำมำเบิกจ่ำยเงิน พร้อมให้แพทย์รับรอง “หำกผู้ป่วยมิได้เจ้ำ
รับกำรรักษำพยำบำลในทันทีทันใด อำจเป็นอันตรำยถึงชีวิต” และสถำนพยำบำลทำงรำชกำร ใช้หนังสือ
รับรองสิทธิ กรณียังไม่ได้เบิกจ่ำยตรง 

การศึกษาบุตร 
 ค่าการศึกษาของบุตร หมำยควำมว่ำ เงินบ ำรุงกำรศึกษำ หรือเงินค่ำเล่ำเรียน หรือเงินอื่นใดท่ี
สถำนศึกษำเรียกเก็บและรัฐออกให้เป็นสวัสดิกำรกับข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิ 

1. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    1.1 พระรำชรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2523 

    1.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร  
พ.ศ. 2547  
    1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง กค 0422.3/ว161 ลงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2552 เรื่อง  
ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำในสถำนศึกษำของทำงรำชกำร และค่ำเล่ำเรียนในสถำนศึกษำของเอกชน  
และกรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0422.3/ว226 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรเบิกงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
ศึกษ่ำของบุตร 
   2. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร 

     2.1 บุตรชอบโดยกฎหมำยอำยุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันท่ี 1 พฤษภำคมของทุกปี ไม่รวม
บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นแล้ว 

      2.2 ใช้สิทธิเบิกได้ 3 คน เว้นแต่บุตรคนที่ 3 เป็นฝำแฝดสำมำรถน ำมำเบิกได้ 4 คน 

    2.3 เบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับศึกษำบุตรภำยใน 1 ปี นับต้ังแต่วันเปิดภำคเรียนของแต่ละภำค 
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จ านวนเงินที่เบิกได้ 
1. ระดับอนุบำลหรือเทียบเท่ำ เบิกได้ปีละไม่เกิน 4,650 บำท 
2. ระดับประถมศึกษำหรือเทียบเท่ำ เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,200 บำท 
3. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนปลำย/หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเท่ำ เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,900 บำท 
4. ระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ เบิกได้ปีละไม่เกิน 11,000 บำท 

ค่าเช่าบ้าน 
1. ระเบียบและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

    1.1 พระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำช้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. 2550   
     1.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. 2549 
   2. สิทธิกำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน 

     2.1 ได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปประจ ำส ำนักงำนใหม่ในต่ำงท้องท่ี เว้นแต่ 

     2.1.1 ทำงรำชกำรได้จัดท่ีพักอำศัยให้อยู่แล้ว 

        2.1.2 มีเคหสถำนเป็นของตนเองหรือคู่สมรส 

        2.1.3 ได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปประจ ำส ำนักงำนใหม่ในต่ำงท้องท่ีตำมค ำร้องขอของตนเอง 

       2.2 ข้ำรำชกำรผู้ได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปประจ ำส ำนักงำนในท้องท่ีท่ีรับรำชกำรครั้งแรกหรือ
ท้องท่ีท่ีกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่ำเช้ำบ้ำน (พระรำชกฤษฎีกำเช่ำบ้ำน 2550 (ฉบับท่ี  2)  
มำตรำ 7) 
        2.3 ข้ำรำชกำรมีสิทธิได้รับเงินค่ำเช่ำบ้ำนต้ังแต่วันท่ีเช่ำอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันท่ีรำยงำนตัวเพื่อ
เข้ำรับหน้ำท่ี(พระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำน 2547 มำตรำ 14) 
            2.4 ข้ำรำชกำรซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ำเช่ำบ้ำนได้เช่ำซื้อหรือผ่อนช ำระเงินกู้เพื่อช ำระรำคำบ้ำน
ท่ีค้ำงช ำระอยู่ ในท้องท่ีท่ีไปประจ ำส ำนักงำนใหม่ มีสิทธิน ำหลักฐำนกำรช ำระค่ำเช่ำซื้อหรือค่ำผ่อนช ำระเงินกู้ฯ  
มำเบิกได้ (พระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำน 2547 มำตรำ 17) 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
1. กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 พ.ร.บ. กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 มำตรำ 3 ในพระรำชบัญญัตินี้ 
(ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง)   

บ านาญ หมำยควำมว่ำ เงินท่ีจ่ำยให้แก่สมำชิกเป็นรำยเดือนเมื่อสมำชิกภำพของสมำชิก
ส้ินสุดลง 

บ าเหน็จตกทอด หมำยควำมว่ำ เงินท่ีจ่ำยให้แก่สมำชิก โดยจ่ำยให้ครั้งเดียวเมื่อสมำชิก   
ภำพของสมำชิกส้ินสุดลง 
     บ าเหน็จตกทอด หมำยควำมว่ำ เงินท่ีจ่ำยให้แก่ทำยำทโดยจ่ำยให้ครั้งเดียวในกรณีท่ีสมำชิก 
หรือผู้รับบ ำนำญถึงแก่ควำมตำย 
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    1.2 พ.ร.บ.กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ.  2542 
    2. ข้ำรำชกำรทุกประเภท (ยกเว้นรำชกำรทำงกำรเมือง) มีสิทธิสมัครเป็นสมำชิก กบข. ได้แก่  
ข้ำรำชกำรครู ข้ำรำชกำรใหม่ ได้แก่ ผู้ซึ่งเข้ำรับรำชกำรหรือโอนมำเป็นรำชกำรต้ังแต่วันท่ี 27 มีนำคม 2540  
เป็นต้น จะต้องเป็นสมำชิก กบข. และสะสมเงินเข้ำกองทุน สมำชิกท่ีจ่ำยสะสมเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 3  
ของเงินเดือนเป็นประจ ำทุกเดือน รัฐบำลจะจ่ำยเงินสมทบให้กับสมำชิกในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนเป็น
ประจ ำทุกเดือนเช่นเดียวกัน และจะน ำเงินดังกล่ำวไปลงทุนหำผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้กับสมำชิกเมื่อกอกจำก
รำชกำร 
 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) 

 ในระเบียบนี้ ช.พ.ค. หมำยควำมว่ำ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรจัดต้ัง ช.พ.ค. มีควำมมุ่งหมำยเพื่อเป็นกำรกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมำชิกได้ท ำกำรสงเครำะห์ซึ่งกันและ
กันในกำรจัดกำรศพและสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิก ช.พ.ค. ท่ีถึงแก่กรรมหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินค่ำ
จัดกำรศพและเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร ช.พ.ค. ก ำหนด 
 ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค หมำยถึง บุคคลตำมล ำดับ  ดังนี้ 
    1. คู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมำย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย บุตรบุญธรรม บุตรนอกสมรสท่ีบิดำ
รับรองแล้ว และบิดำมำรดำของสมำชิก ช.พ.ค. 
    2. ผู้อยู่ในอุปกำระอย่ำงบุตรของสมำชิก ช.พ.ค. 

3. ผู้อุปกำระสมำชิก ช.พ.ค. 
   ผู้มีสิทธิได้รับกำรสงเครำะห์ตำมวรรคหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกยังไม่ขำดสำยแล้วแต่กรณีใน 
ล ำดับหนึ่งๆ บุคคลท่ีอยู่ในล ำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ครอบครัวระเบียบนี้ 
   กำรสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิก ช.พ.ค. ส ำหรับบุตรให้พิจำรณำให้บุตรสมำชิก ช.พ.ค. ได้รับ 
ควำมช่วยเหลือเป็นเงินทุนส ำหรับกำรศึกษำเล่ำเรียนเป็นล ำดับแรก 
   สมำชิก ช.พ.ค. ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ 
   สมำชิก ช.พ.ค. มีหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 
    1. ต้องปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 
    2. ส่งเงินสงเครำะห์รำยศพ เมื่อสมำชิก ช.พ.ค. อื่นถึงแก่กรรมศพละหนึ่งบำทภำยใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
    3. สมำชิก ช.พ.ค. ท่ีเป็นข้ำรำชกำรประจ ำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญและผู้ท่ีมีเงินเดือนหรือรำยได้  
รำยเดือน ต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินเดือนหรือเงินบ ำนำญเป็นผู้หักเงินเพื่อช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพ  
ณ ท่ีจ่ำยตำมประกำศรำยช่ือสมำชิก ช.พ.ค. ท่ีถึงแก่กรรม 
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ค าจ ากัดความ 
 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมำยถึง แผนแสดงรำยละเอียดกำรปฎิบัติงำน  
และแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ในรอบ
ปีงบประมำณ 

 การใช้จ่ายงบประมาณ หมำยถึง กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยของโรงเรียนวัดนำงแก้ว เพื่อด ำเนิน
ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนในรอบปี 

 การจัดสรรงบประมาณ หมำยถึง กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ให้ส่วนรำชกำรใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพัน  
ท้ังนี้ อำจด ำเนินกำรโดยใช้กำรอนุมัติเงินประจ ำงวดหรือโดยวิธีกำรอื่นใดตำมท่ีส ำนักงบประมำณก ำหนด 

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ หมำยถึง ผลสัมฤทธิ์ท่ีกำรใช้จ่ำยงบประมำณต้องกำรจะให้เกิดต่อนักเรียน  
บุคลำกรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

แผนการปฏิบัติงาน หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ในรอบปีงบประมำณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมำยถึง แผนแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับ
โรงเรียนบ้ำนบำงจำก เพื่อด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีงบประมำณ 

 โครงการ หมำยถึง โครงกำรท่ีก ำหนดขึ้นเพื่อใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมในระหว่ำงปีงบประมำณ 

 งบรายจ่าย หมำยถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรำยจ่ำย ท่ีก ำหนดให้จ่ำยตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

 จ าแนกงบรายจ่ายตามหลักจ าแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 งบบุคลากร หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ ได้แก่ รำยจ่ำยใน
ลักษณะเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร รวมถึงรำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้
จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอื่นในลักษณะดังกล่ำว 

งบด าเนินงาน หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนประจ ำ ได้แก่รำยจ่ำยท่ีจ่ำยใน
ลักษณะค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค 

 งบลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำยในลักษณะ ค่ำครุภัณฑ์    
ค่ำท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง 

 งบเงินอุดหนุน หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนุบสนุนกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรส่วนกลำงตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หน่วยงำนในก ำกับของรัฐองค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  สภำต ำบล องค์กำรระหว่ ำงประเทศบิ ติบุคคล เอกชนหรือกิจกำรอันเป็น
สำธำรณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหำกษัตริย์ เงินอุดหนุนกำรศำสนำ และรำยจ่ำยท่ีส ำนัก
งบประมำณก ำหนดให้จ่ำยในงบรำยจ่ำยนี้ 
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 งบรายจ่ายอื่น หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีไม่เข้ำลักษณะประเภทงบรำยจ่ำยใดงบรำยจ่ำยหนึ่ง หรือรำยจ่ำยท่ี                
ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้ใช้จ่ำยในงบรำยจ่ำยนี้ เช่น 

(1) เงินรำชกำรลับ 

(2) เงินค่ำปรับท่ีจ่ำยคืนให้แก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง 

(3) ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำระบบต่ำงๆซึ่งมิใช่เพื่อกำรจัดหำ 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้ำง 

(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำว 

(5) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับหน่วยงำนองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ (ส่วนรำชกำร) 
(6) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อช ำระหนี้เงินกู้ 
(7) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
 นางสุภาพ อาจนนลา ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ มีหน้ำท่ีดูแล ก ำกับติดตำม 

กล่ันกรอง อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำร
งบประมำณ ตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำรงบประมำณ ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำร
องค์กรกำรประสำนงำนและให้บริกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ำยบริหำรงบประมำณต่ำงๆ ในโรงเรียนสำมำรถ
บริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรตำมบทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำท่ีด้วยควำมเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร เอกสำร ส่ือ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรจัดกำรศึ กษำแก่
เจ้ำหน้ำท่ีของแต่ละฝ่ำยงำนเพื่อให้ฝ่ำยงำนบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวกคล่องตัวมีคุณภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ มีดังนี้ 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวพวงพยอม บัลลังค์ และนำงสำวประภำพร จ ำเริญ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำน
ดังนี้ 

1)  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินของสถำนศึกษำ ได้แก่ แผนช้ันเรียน ข้อมูลครูนักเรียน และส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

2)  จัดท ำกรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำ และแผนงบประมำณ 
3)  เสนอแผนงบประมำณขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อใช้เป็นค ำขอ

ต้ังงบประมำณต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
2. การจัดท าแผนปฏิบั ติการใช้จ่ายเ งิน ตามที่ ไ ด้ รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวพวงพยอม บัลลังค์ และนำงสำวประภำพร จ ำเริญ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำน

และผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ดังนี้ 
1)  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยใต้ควำมร่วมมือของ

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
2)  ขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ  นำยตรี ศตสังวัตสร์ หน้ำท่ีรับผิดชอบเสนอโครงกำรดังนี้ 

- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมงำน/โครงกำรท่ีก ำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และแผนกำรใช้จ่ำยเงินภำยใต้ควำมร่วมมือของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
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4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ นำงสุภำพ อำจนนลำ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรงบประมำณท่ีจ ำเป็นต้องขอโอนหรือเปล่ียนแปลง
เช่นเดียวกับสถำนศึกษำประเภทท่ี 1 เสนอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน แล้วเสนอ     
ขอโอนหรือเปล่ียนแปลงรำยกำรงบประมำณต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ นำงปิยภร โพธิ์งำม หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี ไปยังส ำนักงำนเขต            
พื้นท่ีกำรศึกษำ 

6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  นำยตรี ศตสังวัตสร์ และนำงสุภำพ อำจนนลำ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดกำรให้มีกำรตรวจสอบและติดตำมให้ กลุ่ม ฝ่ำยงำน ในสถำนศึกษำ รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมแบบท่ีส ำนักงบประมำณก ำหนด และจัดส่งไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำทุกไตรมำส ภำยใน
ระยะเวลำท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด 

2)  จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีแสดงถึงควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน และจัดส่งให้ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำภำยในระยะเวลำท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด 

7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ นำยตรี ศตสังวัตสร์ และนำงสุภำพ อำจนนลำ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
2)  วำงแผนประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
3)  วิเครำะห์และประเมินควำมมีประสิทธิภำพ ประหยัด และควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร

ของหน่วยงำนในสถำนศึกษำ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำยตรี ศตสังวัตสร์ และนำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  วำงแผน รณรงค์ ส่งเสริมกำรระดมทุนกำรศึกษำและทุนเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำให้
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่ำ และมีควำมโปร่งใส 

2)  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ และระบบกำรรับจ่ำยทุนกำรศึกษำและเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ให้ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่ำ และมีควำมโปร่งใส 

3)  สรุป รำยงำน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนกำรศึกษำและทุนเพื่อกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ โดยควำมชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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9. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดท ำรำยกำรทรัพยำกรเพื่อเป็นสำรสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นท้ังท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถำนประกอบกำร 
เพื่อกำรรับรู้ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ นักเรียนและบุคคลท่ัวไปจ ำได้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันในกำรจัด
กำรศึกษำ 

2)  วำงระบบหรือก ำหนดแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงำนรัฐบำลและ
เอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3)  กระตุ้นให้บุคคลในสถำนศึกษำร่วมใช้ทรัพยำกรภำยในและภำยนอก รวมท้ังให้บริกำร
กำรใช้ทรัพยำกรภำยในเพื่อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรศึกษำในชุมชน 

4)  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรท่ีมนุษย์สร้ำง
ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีศักยภำพให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

5)  ด ำเนินกำรเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

10. การวางแผนพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ นำงปิยภร  โพธิ์งำม และนำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  กำรวำงแผนพัสดุล่วงหน้ำ 3 ปี ให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรของกำรวำงแผน
งบประมำณ 

2)  กำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุให้ฝ่ำยท่ีท ำหน้ำท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยให้ฝ่ำย           
ท่ีต้องกำรใช้พัสดุ จัดท ำรำยละเอียดพัสดุท่ีต้องกำร คือรำยละเอียดเกี่ยวกับปริมำณ รำคำ คุณลักษณะเฉพำะ 
หรือแบบรูปรำยกำรและระยะเวลำท่ีต้องกำรนี้ต้องเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (แผนปฏิบัติงำน) และ
ตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ส่งให้ฝ่ำยท่ีท ำหน้ำท่ีจัดซื้อจัด
จ้ำงเพื่อจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ 

3)  ฝ่ำยท่ีจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุท ำกำรรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดจำกฝ่ำยท่ีต้องกำรใช้
พัสดุโดยมีกำรสอบทำนกับแผนปฏิบัติงำนและเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
และควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดหำว่ำควรเป็นกำรซื้อ กำรเช่ำหรือกำรจัดท ำเองแล้วจ ำน ำข้อมูลท่ีสอบทำน
แล้วมำจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุในภำพรวมของสถำนศึกษำ  
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11. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อสนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ และนำงปิยภร  โพธิ์งำม หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  ก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะเพื่อประกอบกำรขอต้ังงบประมำณส่งให้

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
2)  กรณีท่ีเป็นกำรจัดหำจำกเงินนอกงบประมำณให้ก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณ

ลักษณะเฉพำะได้โดยให้พิจำรณำจำกแบบมำตรฐำนก่อนหำกไม่เหมำะสมก็ให้ก ำหนดตำมควำมต้องกำรโดยยึด
หลักควำมโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทำงรำชกำร 

12. การจัดหาพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ และนำงปิยภร โพธิ์งำม หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  กำรจัดหำพัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุของส่วนรำชกำรและค ำส่ังมอบ
อ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

2)  กำรจัดท ำพัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำว่ำด้วยกำรให้สถำนศึกษำรับจัดท ำ
รับบริกำร 

13. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ และนำงปิยภร โพธิ์งำม หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่ำจะได้มำด้วยกำรจัดหำหรือกำรรับบริจำค 
2)  ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภำพพร้อมกำรใช้งำน 
3)  ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี และให้มีกำรจ ำหน่ำยพัสดุท่ีช ำรุด เส่ือมสภำพหรือไม่ใช้ใน

รำชกำรอีกต่อไป 
4)  พัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้ำง กรณีท่ีได้มำด้วยเงินงบประมำณให้ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียน    

เป็นรำชพัสดุ กรณีท่ีได้มำจำกกำรรับบริจำคหรือจำกเงินรำยได้สถำนศึกษำให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถำนศึกษำ   

14. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
ผู้รับผิดชอบ นำงสุภำพ อำจนนลำ และนำงสำวประภำพร จ ำเริญ หน้ำท่ีรับผิดชอบ

ปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับเงิน และกำรจ่ำยเงินให้ปฏิบัติตำมระเบียบท่ีกระทรวงกำรคลัง

ก ำหนดคือ ระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำท่ีของอ ำเภอ พ.ศ. 2520  โดยสถำนศึกษำ
สำมำรถก ำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่ำว 

2)  กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำเงินให้ปฏิบัติตำมระเบียบท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด             
คือระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในส่วนของรำชกำร พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม 
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15. การน าเงินส่งคลัง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสุภำพ อำจนนลำ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  กำรน ำเงินส่งคลังให้น ำส่งต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้
ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำท่ีของอ ำเภอพ.ศ. 2520 หำกน ำส่งเป็นเงินสดให้ต้ัง
คณะกรรมกำรน ำส่งเงินด้วย 

16. การจัดท าบัญชีการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
    1)  ให้จัดท ำบัญชีกำรเงินตำมระบบท่ีเคยจัดท ำอยู่เดิม คือ ตำมระบบท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือกำร

บัญชีหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2515 หรือตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544 แล้วแต่กรณี 
17. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสุภำพ อำจนนลำ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดท ำรำยงำนตำมท่ีก ำหนดในคู่มือกำรบัญชีส ำหรับหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2515 หรือ   
ตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อยพ.ศ. 2515 แล้วแต่กรณี 

2)  จัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนก ำหนด คือ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ อัตรำและ
วิธีกำรน ำเงินรำยได้สถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีเป็นนิติบุคคลรำยได้
สถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรของสถำนศึกษำท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

18. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวประภำพร จ ำเริญ หน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรำยงำนให้จัดท ำตำมแบบท่ีก ำหนดในคู่มือกำรบัญชี

ส ำหรับหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2515 หรือตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544 
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การบริหารงานบุคคล 
   
 

     การบริหารงานบุคคล หมำยถึง  กำรหำทำงใช้คนท่ีอยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆให้ท ำงำนได้ผล ดีท่ีสุด  
ส้ินเปลืองค่ำใช้จ่ำยน้อยท่ีสุด  ในขณะเดียวกันก็สำมำรถท ำให้ผู้ร่วมงำนมีควำมสุขมีควำมพอใจ ท่ีจะให้ควำม
ร่วมมือและท ำงำนร่วมกับผู้บริหำร เพื่อให้งำนขององค์กรนั้นๆ ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

  แนวคิด  
   1)  ปัจจัยทำงกำรบริหำรทั้งหลำยคนถือเป็นปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส ำคัญท่ีสุด 
  2)  กำรบริหำรงำนบุคคลจะมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลผู้บริหำรจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
มีควำมสำมำรถสูงในกำรบริหำรงำนบุคคล 
 3)  กำรจัดบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถจะมีส่วนท ำให้บุคลำกร มีขวัญ
ก ำลังใจ มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้งำนประสบผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   4)  กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่องจะท ำให้บุคลำกร 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
  5)  กำรบริหำรงำนบุคคลเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส ำคัญ 
 

ขอบข่ายงานบุคลากร 
1. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
2. ส่งเสริมให้บุคลำกรในโรงเรียนปฏิบัติตำมในหน้ำท่ีตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
3. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของบุคลำกรภำยในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่ำงท่ัวถึง 

และมีประสิทธิภำพ 
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะวิชำชีพครู 
5. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในกำรพัฒนำโรงเรียน 
6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในกำรด ำเนินชิวตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา 2562 – 2566  
  1. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

2. ส่งเสริมให้บุคลำกรในโรงเรียนปฏิบัติตำมในหน้ำท่ีตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
3. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของบุคลำกรภำยในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่ำงท่ัวถึง และ

มีประสิทธิภำพ 
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะวิชำชีพครู 
5. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในกำรพัฒนำ โรงเรียน 
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6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในกำรด ำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

โรงเรียนบ้ำนบำงจำก จัดกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีควำมรู้ควบคู่คุณธรรม 
น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง  และด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

 
 

พันธกิจของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

๒. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบครบวงจร มีกำรกระจำยอ ำนำจ มุ่งผล 
สัมฤทธิ์ของงำนใช้โรงเรียนเป็นฐำนยึดหลักกำรมีส่วนร่วม 

๒. จัดท ำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๓. จัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมพัฒนำครูบุคลำกรให้มีคุณธรรมจริยธรรมควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัด 
    กำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญร่วมถึงกำรใช้เทคโนโลยี 
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส ำนึกในกำร 
    อนุรักษ์และพัฒนำส่ิงแวดล้อม 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้ 
    อย่ำงมีควำมสุข 
๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะเบ้ืองต้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักกำรอ่ำน และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
๘. ส่งเสริมผู้เรียนด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิตท่ีดี มีสุนทรียลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ ดนตรี 
    และกีฬำ 

42 



 

 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

เป้ำประสงค์ของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

“มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้และมีความสุข อย่างยั่งยืน” 

๖. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงเป็นระบบครบวงจรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
๗. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยเน้นคุณภำพ จัด 

สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรส่งเสริมพัฒนำเด็กให้พัฒนำตำมศักยภำพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๘. พัฒนำครูให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี  
๙. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พฒันำ

ส่ิงแวดล้อม 
๑๐. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรท ำงำน ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  

แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
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วางแผนอัตราก าลัง/การก าหนดต าแหน่ง 
มีหน้าที่ 
1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีและปฏิทินปฏิบัติงำน 
2. จัดท ำแผนงำนอัตรำก ำลังครู  / กำรก ำหนดต ำแหน่งและควำมต้องกำรครูในสำขำท่ีโรงเรียนมีควำม

ต้องกำร   
3. จัดท ำรำยงำนอัตรำก ำลังครูต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
 

การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
มีหน้าที่  
1. วำงแผนด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรและก ำหนดรำยละเอียดแผนปฏิบัติงำน 

2. ก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสรรหำกำรเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลท่ีรับสมัคร 

3. จัดท ำประกำศรับสมัคร 

4. รับสมัคร 

5. กำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 

6. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิรับกำรประเมิน 

7. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร 

8. สอบคัดเลือก  
9. ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

10. กำรเรียกผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัว 

11. จัดท ำรำยต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
 

การพัฒนาบุคลากร 
มีหน้าที่  
1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
2. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรในโรงเรียน 

3. จัดท ำแผนพัฒนำตนเองของครูและบุคลำกรในโรงเรียน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ 

5. จัดท ำแฟ้มบุคลำกรในโรงเรียน 

6. ติดตำม ประเมินผล สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้อ ำนวยกำร  

7. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
มีหน้าที่  
1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
2. นิเทศ  ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรในโรงเรียน 

3. ประชุมคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ ำปี 
4. จัดท ำบัญชีผู้ท่ีได้รับกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นประจ ำปีโดยยึดหลักควำมโป่รงใส คุณธรรมจริยธรรมและ

กำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบ 

5. แต่งต้ังผู้ท่ีได้รับกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนรำยงำนต่อต้นสังกัด 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
มีหน้าที่  
1. จัดรวบรวมเอกสำรในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
2. ส ำรวจควำมต้องกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของคณะครูและบุคลำกร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของคณะครูและบุคลำกรในโรงเรียน 

4. จัดท ำแฟ้มข้อมูลกำรได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของคณะครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
 

วินัยและการรักษาวินัย 
มีหน้าที่  
1. จัดรวบรวมเอกสำรเกี่ยววินัยและกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
2. จัดท ำแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำผิดเกี่ยวกับวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
 

สวัสดิการครู 
มีหน้าที่  

 1. วำงแผนด ำเนินงำนเกี่ยวกับสวัสดิกำรของครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
 2. มอบของขวัญเป็นก ำลังใจในวันส ำคัญต่ำงๆ  วันเกิด  แสดงควำมยินดีท่ีผ่ำนกำรประเมินครูช ำนำญ
กำรพิเศษ ของครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
 3. ซื้อของเย่ียมไข้เมื่อเจ็บป่วยหรือนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล 
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ส ามะโนนักเรียน/รับนักเรียน 
มีหน้าที่  
1. วำงแผนในกำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียน 

2. ส ำมะโนนักเรียนในเขตหมู่ 4 , 5 และหมู่ 8 ซึ่งเป็นเขตบริกำรของโรงเรียน 

3. จัดท ำเอกสำรกำรรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ช้ันอนุบำล 1 ประถมศึกษำปีท่ี  1   
4. เปิดรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ช้ันอนุบำล 1 ประถมศึกษำปีท่ี  1   
5. จัดท ำแฟ้มนักเรียน เด็กเล็ก ช้ันอนุบำล 1 ประถมศึกษำปีท่ี  1   
6. สรุปกำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียนรำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด 
 

การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
การลา  กำรลำแบ่งออกเป็น  9  ประเภท  คือ 
 1. กำรลำป่วย 
 2. กำรลำคลอดบุตร 
 3. กำรลำกิจส่วนตัว 
 4. กำรลำพักผ่อน 
 5. กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 6. กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล 
 7. กำรลำไปศึกษำ  ฝึกอบรม  ดูงำน  หรือปฏิบัติกำรวิจัย 
 8. กำรลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

  9. กำรลำติดตำมคู่สมรส 
     การลาป่วย ข้ำรำชกำรซึ่งประสงค์จะลำป่วยเพื่อรักษำตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำตก่อนหรือในวันท่ีลำเว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลำ ในวันแรก
ท่ีมำปฏิบัติรำชกำรก็ได้  ในกรณีท่ีข้ำรำชกำรผู้ขอลำมีอำกำรป่วยจนไม่สำมำรถจะลงช่ือในใบลำได้จะให้ผู้อื่นลำ
แทนก็ได้  แต่เมื่อสำมำรถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลำโดยเร็ว  กำรลำป่วยต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมี
ใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลำ
ด้วย ในกรณีจ ำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ ำนำจอนุญำตจะส่ังให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มีอ ำนำจอนุญำต
เห็นชอบแทนก็ได้  กำรลำป่วยไม่ถึง 30 วัน  ไม่ว่ำจะเป็นกำรลำครั้งเดียวหรือหลำยครั้งติดต่อกัน  ถ้ำผู้มี
อ ำนำจ อนุญำตเห็นสมควร  จะส่ังให้มีใบรับรองแพทย์ตำมวรรคสำมประกอบใบลำ  หรือส่ังให้ผู้ลำไปรับกำร 
ตรวจจำกแพทย์ของทำงรำชกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตก็ได้ 
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การลาคลอดบุตร ข้ำรำชกำรซึ่งประสงค์จะลำคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ จนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำตก่อนหรือในวันท่ีลำ เว้นแต่ไม่สำมำรถจะลงช่ือในใบลำได้ จะให้ผู้อื่นลำแทน 
ก็ได้ แต่เมื่อสำมำรถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลำโดยเร็ว และมีสิทธิลำคลอดบุตรโดยได้รับ เงินเดือน
ครั้งหนึ่งได้ กำรลำคลอดบุตรจะลำในวันท่ีคลอดก่อนหรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได้  แต่เมื่อรวมวันลำแล้ว      
ต้องไม่เกิน 90 วัน 
  การลากิจส่วนตัว  ข้ำรำชกำรซึ่งประสงค์จะลำกิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ จนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำต และเมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะหยุดรำชกำรได้ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น       
ไม่สำมำรถรอรับอนุญำตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลำพร้อมด้วยระบุเหตุจ ำเป็นไว้แล้ว หยุดรำชกำร ไปก่อนก็
ได้ แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตทรำบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่อำจเสนอหรือจัดส่งใบลำ
ก่อนตำมวรรคหนึ่งได้ 
    ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำพร้อมท้ังเหตุผลควำมจ ำเป็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจ
อนุญำตทันทีในวันแรก ท่ีมำปฏิบัติรำชกำร ข้ำรำชกำรมีสิทธิลำกิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 
วันท ำกำร ข้ำรำชกำรท่ีลำคลอดบุตรตำมข้อ 18 แล้ว หำกประสงค์จะลำกิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรให้มี สิทธิลำ
ต่อเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันท ำกำร โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ 
  การลาพักผ่อน ข้ำรำชกำรมีสิทธิลำพักผ่อนประจ ำปีในปีหนึ่งได้ 10 วันท ำกำร เว้นแต่ข้ำรำชกำร
ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลำพักผ่อนประจ ำปีในปีท่ีได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรยังไม่ถึง 6 เดือน 
   1. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครั้งแรก ผู้ซึ่งลำออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุส่วนตัว 
แล้วต่อมำได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรอีก 
  2.  ผู้ซึ่งลำออกจำกรำชกำรเพื่อด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ังแล้ว ต่อมำได้รับ
บรรจุเข้ำรับรำชกำรอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจำกรำชกำร 
  3. ผู้ซึ่งถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรในกรณีอื่น นอกจำกกรณีไปรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำย ว่ำด้วย
กำรรับรำชกำรทหำรและกรณีไปปฏิบัติงำนใด ๆ ตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร แล้วต่อมำ ได้รับบรรจุเข้ำ
รับรำชกำรอีกถ้ำในปีใดข้ำรำชกำรผู้ใดมิได้ลำพักผ่อนประจ ำปีหรือลำพักผ่อนประจ ำปี แล้วแต่ไม่ครบ  10 วัน
ท ำกำร ให้สะสมวันท่ียังมิได้ลำในปีนั้นรวมเข้ำกับปีต่อ ๆไปได้ แต่วันลำพักผ่อน สะสมรวมกับวันลำพักผ่อนใน
ปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันท ำกำร ส ำหรับผู้ท่ีได้รับรำชกำรติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ให้มีสิทธิน ำ
วันลำพักผ่อนสะสม รวมกับวันลำพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันท ำกำร 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ข้ำรำชกำรซึ่ งประสงค์จะลำอุปสมบทใน
พระพุทธศำสนำ หรือข้ำรำชกำรท่ีนับถือศำสนำ อิสลำมซึ่งประสงค์จะลำไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ  เมืองเมกกะ
ประเทศซำอุดีอำระเบียให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจพิจำรณำหรือ
อนุญำตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อำจ
เสนอหรือจัดส่งใบลำก่อนตำมวรรคหนึ่งให้ช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นประกอบกำรลำ และให้อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้มีอ ำนำจท่ีจะพิจำรณำให้ลำหรือไม่ก็ได้ ข้ำรำชกำรท่ีได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้ลำอุปสมบท
หรือได้รับอนุญำตให้ลำไป ประกอบพิธีฮัจย์แล้วจะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ภำยใน 
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10 วัน นับแต่วันเริ่มลำ และจะต้องกลับมำรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติรำชกำรภำยใน 5 วัน นับแต่วันท่ีลำสิกขำ 
หรือวันท่ีเดินทำงกลับถึงประเทศไทยหลังจำกกำรเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ 

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ข้ำรำชกำรท่ีได้รับหมำยเรียกเข้ำรับกำรตรวจ
เลือก ให้รำยงำนลำต่อผู้บังคับบัญชำก่อนวัน เข้ำรับกำรตรวจเลือกไม่น้อยกว่ำ 48 ช่ัวโมง ส่วนข้ำรำชกำรท่ี
ได้รับหมำยเรียกเข้ำรับกำรเตรียมพล ให้รำยงำนลำต่อผู้บังคับบัญชำภำยใน 48 ช่ัวโมง นับแต่เวลำรับ
หมำยเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ำ รับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพลตำมวันเวลำในหมำยเรียกนั้น
โดยไม่ต้องรอรับค ำส่ัง อนุญำต และให้ผู้บังคับบัญชำเสนอรำยงำนลำไปตำมล ำดับจนถึงหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หรือหัวหน้ำ ส่วนรำชกำรขึ้นตรง 
  การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ข้ำรำชกำรซึ่งประสงค์จะลำไปศึกษำฝึกอบรม  
ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึง
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงเพื่อพิจำรณำอนุญำตส ำหรับกำรลำไปศึกษำฝึกอบรมดูงำน หรือ
ปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลำตำมล ำดับจนถึงหัวหน้ำส่วนรำชกำร  หรือหัวหน้ำส่วน
รำชกำรขึ้นตรงเพื่อพิจำรณำอนุญำต เว้นแต่ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อปลัด
กรุงเทพมหำนคร 
   ส ำหรับหัวหน้ำ ส่วนรำชกำรให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อปลัดกระทรวง หัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงและ
ข้ำรำชกำร ในรำชบัณฑิตยสถำนให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหำนครให้
เสนอ หรือจัดส่งใบลำต่อผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำอนุญำต 

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ   ข้ำรำชกำรซึ่งประสงค์จะลำไปปฏิบัติงำน          
ในองค์กำรระหว่ำงประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำ ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเพื่อ
พิจำรณำ โดยถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ท่ีก ำหนด 

การลาติดตามคู่สมรส ข้ำรำชกำรซึ่งประสงค์ติดตำมคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำอนุญำตให้ลำได้ไม่
เกินสองปีและในกรณีจ ำเป็นอำจอนุญำตให้ลำได้อีกสองปี 
   แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินส่ีปี ถ้ำเกินส่ีปี ให้ลำออกจำกรำชกำรส ำหรับปลัดกระทรวงหัวหน้ำส่วน
รำชกำรขึ้นตรง และข้ำรำชกำร ในรำชบัณฑิตยสถำนให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด ส่วนปลัด
กรุงเทพมหำนครให้เสนอ หรือจัดส่งใบลำต่อผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเพื่อพิจำรณำอนุญำต 
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วินัยและการด าเนินการทางวินัย   
วินัย : กำรควบคุมควำมประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตำมแบบแผนท่ีพึงประสงค์ 

 วินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ : ข้อบัญญัติท่ีก ำหนดเป็นข้อห้ำมและข้อปฏิบัติตำม
หมวด 6 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 
  โทษทางวินัย มี 5  สถาน คือ  

วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี้ 
   1. ภำคทัณฑ์ 

2. ตัดเงินเดือน 
  3. ลดขั้นเงินเดือน 
วินัยร้ายแรง มีดังนี้ 
  4. ปลดออก 

       5. ไล่ออก 

   กำรว่ำกล่ำวตักเตือนหรือกำรท ำทัณฑ์บนไม่ถือว่ำเป็นโทษทำงวินัยใช้ในกรณีท่ีเป็นควำมผิดเล็กน้อย
และมีเหตุอันควรงดโทษ  กำรว่ำกล่ำวตักเตือนไม่ต้องท ำเป็นหนังสือแต่กำรท ำทัณฑ์บนต้องท ำเป็นหนังสือ
(มำตรำ 100 วรรคสอง) 

โทษภาคทัณฑ์  ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นควำมผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน โทษภำคทัณฑ์ไม่
ต้องห้ำมกำรเล่ือนขั้นเงินเดือน 

โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใช้ลงโทษในควำมผิดท่ีไม่ถึงกับเป็นควำมผิดร้ำยแรง และไม่ใช่
กรณีท่ีเป็นควำมผิดเล็กน้อย 
  โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรงเท่ำนั้น 
 

 การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ำมลดโทษต่ ำกว่ำปลดออก ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับ
บ ำเหน็จบ ำนำญเสมือนลำออกกำรส่ังให้ออกจำกรำชกำรไม่ใช่โทษทำงวินัย 
 วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่  
   1. ไม่สนับสนุนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
  2. ไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เสมอภำค และเท่ียงธรรมต้องมีควำมวิริยะ 
อุตสำหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอำใจใส่ รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรและต้องปฏิบัติตน ตำมมำตรฐำนและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 
  3. อำศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอำศัยอ ำนำจและหน้ำท่ีรำชกำรของตนไม่ว่ำจะโดยทำงตรง หรือทำงอ้อมหำ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
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4. ไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและ หน่วยงำน
กำรศึกษำมติ ครม.หรือนโยบำยของรัฐบำลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่
รำชกำร 
  5. ไม่ปฏิบัติตำมค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำซึ่งส่ังในหน้ำท่ีรำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยและ ระเบียบของ
ทำงรำชกำรแต่ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมค ำส่ังนั้นจะท ำให้เสียหำยแก่รำชกำร หรือจะเป็นกำรไม่รักษำประโยชน์
ของทำงรำชกำรจะเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือภำยใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บังคับ บัญชำทบทวนค ำส่ังก็ได้ และเมื่อ
เสนอควำมเห็นแล้ว ถ้ำผู้บังคับบัญชำยืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ ตำมค ำส่ังเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติ
ตำม 
  6. ไม่ตรงต่อเวลำ ไม่อุทิศเวลำของตนให้แก่ทำงรำชกำรและผู้เรียน ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้ำท่ี รำชกำร
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  7. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ผู้เรียนชุมชน สังคม ไม่สุภำพเรียบร้อยและรักษำ ควำมสำมัคคี  
ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้ำรำชกำรด้วยกัน หรือผู้ร่วมงำนไม่ต้อนรับหรือ ให้ควำมสะดวก ให้ควำม
เป็นธรรมต่อผู้เรียนและประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร 
  8. กล่ันแกล้ง กล่ำวหำ หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปรำศจำกควำมเป็นจริง 
  9. กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำรหำประโยชน์อันอำจท ำให้เส่ือมเสียควำมเท่ียงธรรม หรือ
เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ในต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรของตน 
  10. เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันนั้น ใน
ห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  11. ไม่วำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และในกำรปฏิบัติกำรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง กับ
ประชำชนอำศัยอ ำนำจและหน้ำท่ีรำชกำรของตนแสดงกำรฝักใฝ่ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล  กลุ่มบุคคล
หรือพรรคกำรเมืองใด 
    12. กระท ำกำรอันใดอันได้ช่ือว่ำเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
  13. เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ กระท ำผิด
วินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำถูกลงโทษทำงวินัย หรือปฏิบัติ
หน้ำท่ีดังกล่ำวโดยไม่สุจริต 
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 วินัยร้ายแรง ได้แก่  
  1. ทุจริตต่อหน้ำท่ีรำชกำร 
  2. จงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและหน่วยงำนกำรศึกษำมติครม.หรือ
นโยบำยของรัฐบำลประมำทเลินเล่อหรือขำดกำรเอำใจใส่ระมัดระวังรักษำประโยชน์ ของทำงรำชกำรอันเป็น
เหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
   3. ขัดค ำส่ังหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตำมค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำซึ่งส่ังในหน้ำท่ีรำชกำรโดยชอบด้วย
กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรอันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
  4. ละท้ิงหน้ำท่ีหรือทอดท้ิงหน้ำท่ีรำชกำร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำร
อย่ำงร้ำยแรง 
  5. ละท้ิงหน้ำท่ีรำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  6. กล่ันแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร อย่ำง
ร้ำยแรง 
  7. กล่ันแกล้ง  กล่ำวหำ หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปรำศจำกควำมเป็นจริงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ ควำม
เสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
  8. กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำรหำประโยชน์อันอำจท ำให้เส่ือมเสียควำมเท่ียงธรรมหรือ
เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิในต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรโดยมุ่งหมำยจะให้เป็นกำรซื้อขำยหรือให้ได้รับ แต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งหรือวิทยฐำนะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็นกำรกระท ำอันมีลักษณะ เป็นกำรให้หรือได้มำซึ่ง
ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับกำรบรรจุและ แต่งต้ังโดยมิชอบ 
  9. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อื่นโดยมิชอบหรือน ำเอำผลงำนทำงวิชำกำรของ
ผู้อื่น หรือจ้ำงวำน ใช้ผู้อื่นท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อไปใช้ในกำรเสนอขอปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง        
กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรเล่ือนวิทยฐำนะ หรือกำรให้ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้น 
  10. ร่วมด ำเนินกำรคัดลอกหรือลอกเลียนผลงำนของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
ไม่ว่ำจะมีค่ำตอบแทนหรือไม่เพื่อให้ผู้อื่นน ำผลงำนนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งเล่ือน
ต ำแหน่ง  เล่ือนวิทยฐำนะ  หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับท่ีสูงขึ้น 
  11. เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรใด ๆ  อันมีลักษณะเป็นกำรทุจริตโดยกำรซื้อสิทธิหรือขำยเสียง
ในกำรเลือกต้ังสมำชิกรัฐสภำ  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือกำรเลือกต้ังอื่นท่ีมีลักษณะเป็นกำร
ส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย รวมท้ังกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงให้ผู้อื่นกระท ำกำรใน
ลักษณะเดียวกัน 
  12. กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุก หรือโทษท่ีหนักกว่ำจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุด        
ให้จ ำคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่ำจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำท หรือลหุโทษ 
หรือกระท ำกำรอื่นใดอันได้ช่ือว่ำเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่ำงร้ำยแรง 
  13. เสพยำเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยำเสพติด 
  14. เล่นกำรพนันเป็นอำจิณ 
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  15. กระท ำกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษำไม่ว่ำจะอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบ ของตน
หรือไม่ 
 การด าเนินการทางวินัย  
  กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กระบวนกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในกำรออกค ำส่ังลงโทษ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนท่ีมีล ำดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ กำรต้ังเรื่องกล่ำวหำ กำรสืบสวนสอบสวน  กำรพิจำรณำ
ควำมผิดและก ำหนดโทษและกำรส่ังลงโทษ รวมท้ังกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ในระหว่ำงกำรสอบสวนพิจำรณำ 
เช่น กำรส่ังพัก กำรส่ังให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนพิจำรณำ 
 หลักการด าเนินการทางวินัย  
  1. กรณีท่ีผู้บังคับบัญชำพบว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำผู้ใดกระท ำผิดวินัยโดยมีพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นอยู่
แล้วผู้บังคับบัญชำก็สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยได้ทันที 
  2. กรณีท่ีมีกำรร้องเรียนด้วยวำจำให้จดปำกค ำ ให้ผู้ร้องเรียนลงลำยมือช่ือ และวัน เดือน ปี พร้อม
รวบรวมพยำนหลักฐำนอื่นๆ ประกอบกำรพิจำรณำแล้วด ำเนินกำรให้มีกำรสืบสวนข้อเท็จจริง โดยต้ังกรรมกำร
สืบสวนหรือส่ังให้บุคคลใดไปสืบสวนหำกเห็นว่ำมีมูล ก็ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ต่อไป 
  3. กรณีมีกำรร้องเรียนเป็นหนังสือผู้บังคับบัญชำต้องสืบสวนในเบ้ืองต้นก่อนหำกเห็นว่ำไม่มีมูลก็ส่ังยุติ
เรื่องถ้ำเห็นว่ำมีมูลก็ต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง ลำยมือช่ือและท่ีอยู่ของผู้
ร้องเรียนหรือไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนท่ีแน่นอนจะเข้ำลักษณะของบัตร สนเท่ห์ มติ ครม.ห้ำมมิให้รับฟังเพรำะ
จะท ำให้ข้ำรำชกำรเสียขวัญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
  ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย   
     1. กำรต้ังเรื่องกล่ำวหำเป็นกำรต้ังเรื่องด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรเมื่อปรำกฏกรณีมีมูลท่ีควร
กล่ำวหำว่ำ กระท ำผิดวินัยมำตรำ 98 ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อด ำเนินกำร 
สอบสวนให้ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมโดยไม่ชักช้ำผู้ต้ังเรื่องกล่ำวหำคือผู้บังคับบัญชำของผู้ถูก กล่ำวหำ
ควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ผู้บังคับบัญชำช้ันต้นคือ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำสำมำรถแต่งต้ัง กรรมกำรสอบสวน
ข้ำรำชกำรในโรงเรียนทุกคนควำมผิดวินัยร้ำยแรง ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจบรรจุ และแต่งต้ังตำมมำตรำ 53 
เป็นผู้มีอ ำนำจบรรจุและแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวน 
 2. กำรแจ้งข้อกล่ำวหำ มำตรำ 98 ก ำหนดไว้ว่ำ ในกำรสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำน ท่ีสนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำท่ีมีให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ โดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยำนก็ได้เพื่อให้    
ผู้ถูกกล่ำวหำมีโอกำสช้ีแจงและน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำ 
   3. กำรสอบสวน คือ กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนและกำรด ำเนินกำรท้ังหลำยอื่นเพื่อจะทรำบ
ข้อเท็จจริง และพฤติกำรณ์ต่ำง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่ำวหำเพื่อให้ได้ควำมจริงและยุติธรรม และเพื่อ
พิจำรณำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดวินัยจริงหรือไม่ถ้ำผิดจริงก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้น กรณีท่ีเป็นควำมผิดท่ี
ปรำกฏชัดแจ้งตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด ำเนินกำรทำงวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
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ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 

 

 ก.  กำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงท่ีเป็นกรณีควำมผิดท่ีปรำกฏอย่ำงชัดแจ้ง ได้แก่ 
  (1) กระท ำควำมผิดอำญำจนต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดว่ำผู้นั้นกระท ำผิดและผู้บังคับ บัญชำเห็นว่ำ
ข้อเท็จจริงตำมค ำพิพำกษำประจักษ์ชัด 
  (2) กระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรงและได้รับสำรภำพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำหรือให้ถ้อยค ำรับสำรภำพ
ต่อผู้มีหน้ำท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมกำรสอบสวนโดยมีกำรบันทึกถ้อยค ำเป็นหนังสือ 
ข. กำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงท่ีเป็นกรณีควำมผิดท่ีปรำกฏชัดแจ้ง  ได้แก่ 
  (1)  กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษท่ีหนักกว่ำจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก
หรือลงโทษท่ีหนักกว่ำจ ำคุก 
  (2) ละท้ิงหน้ำท่ีรำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ 15 วัน ผู้บังคับบัญชำ สืบสวนแล้ว
เห็นว่ำไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ ของทำงรำชกำร 
  (3) กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและได้รับสำรภำพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำ  หรือให้ถ้อยค ำรับ
สำรภำพต่อผู้มีหน้ำท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมกำรสอบสวนโดยมีกำรบันทึกถ้อยค ำเป็นหนังสือ 

 

การอุทธรณ์  
   มำตรำ 121 และมำตรำ 122 แห่งพระรำชบัญญติัระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ค ำส่ังลงโทษต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ อ.ก.ค.ศ.
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังแล้วแต่กรณี ภำยใน 30 วัน 
   เง่ือนไขในการอุทธรณ์   

  ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ท่ีถูกลงโทษทำงวินัยและไม่พอใจผลของค ำส่ังลงโทษผู้อุทธรณ์  ต้องอุทธรณ์เพื่อ
ตนเองเท่ำนั้น ไม่อำจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้ 

 ระยะเวลำอุทธรณ์ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค ำส่ังลงโทษต้องท ำเป็นหนังสือ 

 การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง  

   กำรอุทธรณ์ค ำส่ังโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนท่ีผู้บังคับบัญชำส่ังด้วยอ ำนำจของ
ตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนรำชกำร เว้นแต่ กำรส่ังลงโทษตำมมติ
ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 
 การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง  

   กำรอุทธรณ์ค ำส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำรต้องอุทธรณ์ต่อ  ก.ค.ศ. ท้ังนี้กำรร้องทุกข์
ค ำส่ังให้ออกจำกรำชกำรหรือค ำส่ังพักรำชกำรหรือให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนก็ต้องร้องทุกข์ต่อ  ก.ค.ศ.
เช่นเดียวกัน 
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การร้องทุกข ์  

   หมำยถึงผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกค ำส่ังของฝ่ำยปกครอง  หรือคับข้องใจจำก
กำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำใช้สิทธิร้องทุกข์ขอควำมเป็นธรรมขอให้เพิกถอนค ำส่ังหรือทบทวนกำรกระท ำของ
ฝ่ำยปกครองหรือของผู้บังคับบัญชำ 

   มำตรำ 122 และมำตรำ 123 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และผู้ซึ่งตน เห็นว่ำตนไม่ได้รับควำม
เป็นธรรมหรือมีควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำหรือ กรณีถูกต้ังกรรมกำรสอบสวนมีสิทธิ
ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีภำยใน 30 วัน ผู้มี
สิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   เหตุที่จะร้องทุกข์ 
  (1) ถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำร 

(2) ถูกส่ังพักรำชกำร 

(3) ถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 

(4) ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือคับข้องใจจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ 

(5) ถูกต้ังกรรมกำรสอบสวน 
 

   การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจะได้รับกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่
ในเกณฑ์ ดังนี้ 
  1. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำมีผลกำรปฏิบัติงำน ควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
  2. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำจนถึงวันออกค ำส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทำงวินัยท่ีหนักกว่ำโทษ 
ภำคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอำญำให้ลงโทษในควำมผิดท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร หรือ ควำมผิดท่ี
ท ำให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรของตน ซึ่งไม่ไช่ควำมผิดท่ีได้กระท ำ โดยประมำทหรือ
ควำมผิดลหุโทษ 
  3. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำต้องไม่ถูกส่ังพักรำชกำรเกินกว่ำสองเดือน 
  4. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำต้องไม่ขำดรำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

5. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำส่ีเดือ 
6. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำถ้ำเป็นผู้ได้รับอนุญำตไปศึกษำในประเทศฝึกอบรมและดูงำน ณ ต่ำงประเทศต้อง

ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรในครึ่งปีท่ีแล้วมำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำส่ีเดือน 
  7.  ในครึ่งปีท่ีแล้วมำต้องไม่ลำหรือมำท ำงำนสำยเกินจ ำนวนครั้งท่ีหัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนด 
  8.  ในครึ่งปีท่ีแล้วมำต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำรหกเดือนโดยมีวันลำไม่เกินยี่สิบสำมวัน แต่ไม่รวมวันลำ 
ดังต่อไปนี้ 
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   1) ลำอุปสมบทหรือลำไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   2) ลำคลอดบุตรไม่เกินเก้ำสิบวัน 
   3) ลำป่วยซึ่งจ ำเป็นต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำนไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำยครำวรวมกันไม่เกิน
หกสิบวันท ำกำร 
   4) ลำป่วยเพรำะประสบอันตรำยในขณะปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำท่ีหรือในขณะเดินทำงไป 
หรือกลับจำกกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำท่ี 
   5) ลำพักผ่อน 
   6) ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล 
   7) ลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

 

  การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ    
การฝึกอบรม หมำยควำมว่ำ กำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมช ำนำญ หรือประสบกำรณ์ด้วยกำรเรียน หรือ

กำรวิจัยตำมหลักสูตรของกำรฝึกอบรม หรือกำรสัมมนำอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรด ำเนินงำนตำม โครงกำร
แลกเปล่ียนกับต่ำงประเทศ กำรไปเสนอผลงำนทำงวิชำกำร และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ท้ังนี้โดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มำซึ่งปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพท่ี ก.พ.รับรอง และหมำยควำมรวมถึงกำร
ฝึกฝนภำษำและกำรรับค ำแนะน ำก่อนฝึกอบรมหรือกำรดูงำนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรมหรือต่อจำกกำร
ฝึกอบรมนั้นด้วย 
    การดูงาน หมำยควำมว่ำ กำรเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้วยกำรสังเกตกำรณ์  และกำร
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น (กำรดูงำนมีระยะเวลำไม่เกิน 15 วัน ตำมหลักสูตรหรือโครงกำร หรือแผนกำรดูงำน
ในต่ำงประเทศ หำกมีระยะเวลำเกินก ำหนดให้ด ำเนินกำรเป็นกำรฝึกอบรม) 
  การลาศึกษาต่อ  หมำยควำมว่ำ กำรเพิ่มพูนควำมรู้ด้วยกำรเรียนหรือกำรวิจัยตำมหลักสูตรของ
สถำบัน กำรศึกษำ หรือสถำบันวิชำชีพ เพื่อให้ได้มำซึ่งปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพท่ี ก.พ. รับรองและ
หมำยควำมรวมถึงกำรฝึกฝนภำษำและกำรได้รับค ำแนะน ำก่อนเข้ำศึกษำและกำรฝึกอบรม  หรือกำรดูงำนท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ หรือต่อจำกกำรศึกษำนั้นด้วย 

การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำรเมื่อ (มำตรำ 107 พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำร
ครูฯ) 
 1) ตำย 
  2) พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
  3) ลำออกจำกรำชกำรและได้รับอนุญำตให้ลำออก 
  4) ถูกส่ังให้ออก 
  5) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
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6) ถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งอื่นท่ีไม่ต้องมี 
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
 

 การลาออกจากราชการ  
  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรให้ยื่นหนังสือลำออกต่อ
ผู้บังคับบัญชำเพื่อให้ผู้มีอ ำนำจตำม มำตรำ 53 เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 
  กรณีผู้มีอ ำนำจตำม มำตรำ 53 พิจำรณำเห็นว่ำจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่รำชกำรจะยับยั้งกำรอนุญำต
ให้ลำออกไว้เป็นเวลำไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลำออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งกำรยับยั้ง พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลำออก
ทรำบ เมื่อครบก ำหนดเวลำท่ียับย้ังแล้วให้กำรลำออกมีผลต้ังแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดเวลำท่ียับย้ัง 
  ถ้ำผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ไม่ได้อนุญำตและไม่ได้ยับยั้งกำรอนุญำตให้ลำออก ให้กำรลำออก มีผล
ต้ังแต่วันขอลำออก 
  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรเพื่อด ำรงต ำแหน่ง     
ทำงกำรเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นหนังสือลำออกต่อผู้บังคับบัญชำ และให้กำรลำออกมีผลนับต้ังแต่
วันท่ีผู้นั้นขอลำออก 
 

ระเบียบ ก.ค.ศว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 

  ข้อ 3 กำรยื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรให้ยื่นล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
  กรณีผู้มีอ ำนำจอนุญำตกำรลำออกเห็นว่ำมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นพิเศษ จะอนุญำตเป็นลำยลักษณ์
อักษรก่อนวันขอลำออกให้ผู้ประสงค์จะลำออกยื่นหนังสือขอลำออกล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 30 วัน ก็ได้ 
  หนังสือขอลำออกท่ียื่นล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกน้อยกว่ำ  30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็น         
ลำยลักษณ์อักษรจำกผู้มีอ ำนำจอนุญำต หรือท่ีมิได้ระบุวันขอลำออก ให้ถือวันถัดจำกวันครบก ำหนด 30 วัน 
นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลำออก 
  ข้อ 5 ผู้มีอ ำนำจอนุญำตกำรลำออกพิจำรณำว่ำจะส่ังอนุญำตให้ผู้นั้นลำออกจำกรำชกำรหรือจะส่ัง
ยับย้ังกำรอนุญำตให้ลำออกให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (1) หำกพิจำรณำเห็นว่ำควรอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรได้ให้มีค ำส่ังอนุญำตให้ลำออก เป็นลำย
ลักษณ์อักษรให้เสร็จส้ินก่อนวันขอลำออกแล้วแจ้งค ำส่ังดังกล่ำวให้ผู้ขอลำออกทรำบก่อนวัน ขอลำออกด้วย 
  (2) หำกพิจำรณำเห็นว่ำควรยับย้ังกำรอนุญำตให้ลำออกเนื่องจำกจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ รำชกำร ให้
มีค ำส่ังยับยั้งกำรอนุญำตให้ลำออกเป็นลำยลักษณ์อักษรให้เสร็จส้ินก่อนวันขอลำออกแล้วแจ้งค ำส่ังดังกล่ำว
พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลำออกทรำบก่อนวันขอลำออกด้วย ท้ังนี้กำรยับยั้งกำรอนุญำต ให้ลำออกให้ส่ังยับยั้งไว้ได้
เป็นเวลำไม่เกิน 90 วัน และส่ังยับย้ังได้เพียงครั้งเดียวจะขยำยอีกไม่ได้ เมื่อครบก ำหนดเวลำท่ียับยั้งแล้วให้กำร
ลำออกมีผลต้ังแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดเวลำท่ียับย้ัง 
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  ข้อ 6 กรณีท่ีผู้ขอลำออกได้ออกจำกรำชกำรไปโดยผลของกฎหมำย เนื่องจำกผู้มีอ ำนำจ อนุญำตมิได้มี
ค ำส่ังอนุญำตให้ลำออกและมิได้มีค ำส่ังยับยั้งกำรอนุญำตให้ลำออกก่อนวันขอลำออก หรือเนื่องจำกครบ
ก ำหนดเวลำยับย้ังกำรอนุญำตให้ลำออกให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตมีหนังสือแจ้ง วันออกจำกรำชกำรให้ผู้ขอลำออก
ทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันท่ีผู้นั้นออกจำกรำชกำรและแจ้งให้ส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องทรำบด้วย 
  ข้อ 7 กำรยื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรเพื่อด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง
ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชำอย่ำงช้ำภำยในวันท่ีขอลำออกและให้ผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวเสนอ หนังสือขอลำออกนั้น
ต่อผู้บังคับบัญชำช้ันเหนือขึ้นไปตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำตกำรลำออกโดยเร็วเมื่อผู้มีอ ำนำจอนุญำต
ได้รับหนังสือขอลำออกแล้วให้มีค ำส่ังอนุญำตออกจำกรำชกำรได้ต้ังแต่ วันท่ีขอลำออก 
 

 ครูอัตราจ้าง 
  กรณีครูอัตรำจ้ำงท่ีจ้ำงด้วยเงินงบประมำณให้ปฏิบัติหน้ำท่ีครู เช่น ปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้ช่วย ครูพี่เล้ียง 
หรือปฏิบัติหน้ำท่ีครูท่ีเรียกช่ือย่ำงอื่นให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำง ประจ ำของส่วน
รำชกำรพ.ศ. 2537 และแนวปฏิบัติท่ีใช้เพื่อกำรนั้น 
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การบริหารทั่วไป 
   
 

 เป็นภำรกิจหนึ่งของโรงเรียนในกำรสนับสนุน  ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน ของโรงเรียนให้บรรลุตำม
นโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีโรงเรียนก ำหนดให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  เช่น กำรด ำเนินงำน
ธุรกำร งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศ  
กำรประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรส่งเสริม สนับสนุนด้ำนวิชำกำร งบประมำณ บุคลำกรและบริหำรท่ัวไป กำรดูแลอำคำรสถำนท่ี
และสภำพแวดล้อม กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน กำรรับนักเรียน กำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ 
นอกระบบและตำมอัธยำศัย กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ งำนส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน              
กำรประชำสัมพันธ์ งำนกำรศึกษำ กำรส่งเสริมสนับสนุน  และสถำบันสังคมอื่นท่ีจัดกำรศึกษำ งำนประสำน
รำชกำรกับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น กำรจัดระบบกำรควบคุมในหน่วยงำน งำนบริกำรสำธำรณะ  

 

บทบาทและหนา้ที่ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

   1. ปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไปของโรงเรียน 
  2. เป็นท่ีปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วโรงเรียน 
   3. ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรทั่วไปให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภำพ 
   4. ก ำหนดหน้ำท่ีของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรท่ัวไป และควบคุมกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบริหำร
ท่ัวไป   
   5. บริหำรจัดกำรในสำยงำนตำมบทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   6. ก ำกับ ติดตำม ให้งำนแผนงำนและบริหำรทั่วไป ประสำนฝ่ำยต่ำงๆ  เพื่อด ำเนินกิจกรรม งำน 
โครงกำร ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร และปฏิบัติกำรของโรงเรียน 
   7. ก ำกับ ติดตำม ประสำนงำนให้มีกำรรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน 
เพื่อน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำ 
   8. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำร
ท่ัวไป อย่ำงต่อเนื่อง 
   9. ติดตำมประสำนประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีและปฏิบัติหน้ำท่ีพิเศษ  เพื่อสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจ 
   10. วินิจฉัยส่ังกำรงำนท่ีรับมอบหมำยไปยังงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

11. ติดตำมผลสัมฤทธิ์และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อสรุปปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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   12. ก ำกับ ติดตำม ให้งำนติดตำมประเมินผล และประสำนงำน ด ำเนินกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของ
ทุกงำนพร้อมรำยงำนผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
   13. ประสำนงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนวัดนำงแก้ว 
   14. ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนกับหน่วยงำนภำยนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงำนบริหำรทั่วไป 
   15. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
   1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป  มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
         1.1 จัดท ำแผนพัฒนำงำน/โครงกำร แผนปฏิบัติรำชกำรและปฏิทินงำนเสนอรองกลุ่มบริหำร
ท่ัวไปเพื่อจัดสรรงบประมำณ 
         1.2 จัดหำ จัดซื้อทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นในส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
         1.3 จัดท ำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำร โดยแยกประเภทของเอกสำรและหนังสือของ
ส ำนักงำน ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบกำรเก็บเอกสำรที่สำมำรถค้นหำเรื่องได้อย่ำงรวดเร็ว 
         1.4 โต้ตอบหนังสือรำชกำร  ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร  หลักฐำนให้ถูกต้องตำม
ระเบียบของงำนสำรบรรณอย่ำงรวดเร็วและทันเวลำ 
         1.5 จัดส่งหนังสือรำชกำร  เอกสำรของกลุ่มบริหำรทั่วไป ให้งำนท่ีรับผิดชอบและติดตำมเรื่อง
เก็บคืนจัดเข้ำแฟ้มเรื่อง 
         1.6 จัดพิมพ์เอกสำรและจัดถ่ำยเอกสำรต่ำง ๆ ของกลุ่มบริหำรทั่วไป เช่น บันทึก
ข้อควำม  แบบส ำรวจแบบสอบถำม แบบประเมินผลงำนระเบียบและค ำส่ัง 
          1.7 ประสำนงำนด้ำนข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหำรงำนต่ำง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจและร่วมมืออันดีต่อกันในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
         1.8 ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
         1.9 ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
   2. งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
           2.1 ประสำนงำนในกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป วำงแผน จัดซื้อ จัดหำวัสดุ  ครุภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นในกำร
ซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี สำธำรณูปโภคและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกท่ีช ำรุด  โดยประสำนงำนกับพัสดุ
โรงเรียน    
           2.2 จัดท ำบัญชีควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน 
           2.3 จัดท ำระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรำยงำน แบบฟอร์มต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรให้บริกำรปรับซ่อม 
          2.4 ติดตำมกำรปรับซ่อมและบ ำรุงรักษำสภำพวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน 
          2.5 ประเมิน สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำและรำยงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง   
    2.6 ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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  3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
           3.1 วำงแผนงำน/โครงกำร และจัดทรัพยำกรท่ีใช้ในงำนสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
           3.2 ประสำนงำนด้ำนควำมร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงำนต่ำง ๆ  เพื่อรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้องเหมำะสมและทันสมัยท่ีจะบ่งบอกถึงสภำพปัญหำควำมต้องกำร 
           3.3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยของโรงเรียน  เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ 
          3.4 จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงำน ได้ใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนแก้ปัญหำหรือ
พัฒนำงำนในกลุ่มงำนต่อไป 
          3.5 ร่วมมือกับสำรสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่งำนของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
          3.6 ประเมิน สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
          3.7 ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
   4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
         4.1 ประสำนงำนจัดท ำแผนพัฒนำงำน  แผนปฏิบัติรำชกำร/โครงกำร ปฏิทินปฏิบัติงำนกลุ่ม
บริหำรทั่วไป เสนอผู้บริหำรเพื่อจัดสรรงบประมำณ 
         4.2 พิจำรณำจัดแผนงำน/โครงกำรของกลุ่มบริหำรทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
โรงเรียนและเกณฑ์ประเมินมำตรฐำนและกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
         4.3 ก ำกับ  ตรวจสอบดูแลงำน/โครงกำร  ให้เกิดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน 
         4.4 ประสำนงำนกับแผนงำนของโรงเรียนและกลุ่มงำนต่ำง ๆ เพื่อน ำเอำเทคโนโลยีมำใช้ให้มี
ประสิทธิภำพ 
         4.5 ประเมิน สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
         4.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้         

        1. วำงแผนก ำหนดงำน /โครงกำรงบประมำณแผนปฏิบัติงำนด้ำนอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม
ตลอดจนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของนักกำร แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด         
       2. วำงแผนร่วมกับแผนงำนโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมำณจัดสร้ำงอำคำรเรียน และ
อำคำรประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริกำร ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับกำรใช้บริกำรของโรงเรียน 
        3. จัดซื้อ จัดหำโต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์กำรสอน อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดห้องเรียน ห้องบริกำรห้องพิเศษ 
ให้เพียงพอและอยู่ในสภำพที่ดีอยู่ตลอดเวลำ 
      4. จัดเครื่องมือรักษำควำมปลอดภัยในอำคำร  ติดต้ังในท่ีท่ีใช้งำนได้สะดวกใช้งำนได้ทันที 
      5. จัดบรรยำกำศภำยในอำคำรเรียน  ตกแต่งอย่ำงสวยงำม เป็นระเบียบประตูหน้ำต่ำงอยู่ในสภำพ
ดี  ดูแลสีอำคำรต่ำง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ำยบอกอำคำรและห้องต่ำง ๆ  
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        6. ประสำนงำนกับพัสดุโรงเรียนในกำรซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้ำอี้ และอื่น ๆให้อยู่
ในสภำพที่เรียบร้อย 
      7. ดูแลควำมสะอำดท่ัวไปของอำคำรเรียน ห้องน้ ำ ห้องส้วม ให้สะอำด ปรำศจำกกล่ินรบกวน 
      8. ติดตำม ดูแลให้ค ำแนะน ำในกำรใช้อำคำรสถำนท่ี  โดยกำรอบรมนักเรียนในด้ำนกำรดูแลรักษำ
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
        9. ประสำนงำนกับพัสดุโรงเรียนในกำรจ ำหน่ำยพสัดุเส่ือมสภำพออกจำกบัญชีพัสดุ 
      10. ประสำนงำนกับหัวหน้ำอำคำร โดยน ำข้อเสนอแนะ มำปรับปรุงงำนให้ทันเหตุกำรณ์และควำม
ต้องกำรของบุคลำกรในโรงเรียน 
      11. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสถำนท่ีแก่บุคคลภำยนอก รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ จัดท ำสถิติกำร
ให้บริกำรและรวบรวมข้อมูล        
      12. ประเมิน สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ        
      13. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

งานสาธารณูปโภค    
      มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
   1. จัดท ำแผนงำนพัฒนำงำน/โครงกำรเพื่อเสนอต่อผู้บริหำร  เพื่อจัดสรรงบประมำณ         
   2. จัดซื้อ จัดหำ สำธำรณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลำ 
  3. ก ำหนดข้อปฏิบัติและติดตำมกำรใช้น้ ำ  ใช้ไฟฟ้ำให้เป็นไปอย่ำงประหยัด 
   4. จัดบริกำรและติดตำมกำรใช้สำธำรณูปโภคให้เป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
   5. มีมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพของน้ ำด่ืม น้ ำใช้ เครื่องกรองน้ ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ ตู้โทรศัพท์และ
สำธำรณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภำพที่ได้มำตรฐำน 
   6. จัดท ำป้ำยค ำขวัญ ค ำเตือน เกี่ยวกับกำรใช้น้ ำ ใช้ไฟฟ้ำ และโทรศัพท์ 
   7. ร่วมมือกับงำนกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำ ใช้โทรศัพท์ 
   8. ส ำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสำธำรณูปโภคท่ีช ำรุด 
   9. ซ่อมแซมสำธำรณูปโภคท่ีช ำรุดให้อยู่ในสภำพที่ดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลำ 
    10. ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
   11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

งานธุรการ และสารบรรณ 
   มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
   1. รับ-ส่งเอกสำร  ลงทะเบียนหนังสือเข้ำ – ออก จัดส่งหนังสือ เข้ำหรือเอกสำรให้หน่วยงำนหรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. จัดท ำค ำส่ังและจดหมำยเวียนเรื่องต่ำง ๆ เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 
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  3. เก็บ หรือท ำลำยหนังสือ เอกสำรต่ำง ๆตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
   4. รวบรวมเอกสำร หลักฐำน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทรำบ 
   5. ร่ำงและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนรำชกำร และหน่วยงำนอื่น  
   6. ติดตำมเอกสำรของฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทำงโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
อ้ำงอิง  
   7. ประสำนงำนกำรจัดส่งจดหมำย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
   8. เป็นท่ีปรึกษำของรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไปในเรื่องงำนสำรบรรณ 
   9. ควบคุมกำรรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
   10. บริกำรทำงจดหมำยและส่ิงตีพิมพ์ที่มีมำถึงโรงเรียน 
   11. จัดหนังสือเข้ำแฟ้มเพื่อลงนำม 
   13. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 งานยานพาหนะ   
  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
    1. จัดท ำแผนงำน / โครงกำร เกี่ยวกับกำรจัดหำ บ ำรุงรักษำ กำรให้บริกำรยำนพำหนะแก่คณะครู
และบุคลำกรของโรงเรียนตลอดจนก ำหนดงบประมำณเสนอขออนุมัติ           
    2. ก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ให้ควำมรู้ พนักงำนขับรถ ตลอดจนพิจำรณำ จัดและให้บริกำร
พำหนะแก่บุคลำกร 
   3. ก ำกับ ติดตำม จัดท ำข้อมูล สถิติ กำรใช้ และให้บริกำรยำนพำหนะของโรงเรียน 
   4. ก ำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุง เพื่อให้พำหนะใช้กำรได้ และปลอดภัยตลอดเวลำ ให้ค ำแนะน ำ 
เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
   5. ประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
   6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 งานประชาสัมพันธ์ 
  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
   1. ก ำหนดนโยบำย วำงแผน งำนโครงกำร กำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
จุดประสงค์ของโรงเรียน 
   2. ประสำนงำน ร่วมมือกับกลุ่มสำระฯ และงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์ 
   3. ต้อนรับและบริกำรผู้มำเย่ียมชมหรือดูงำนโรงเรยีน 
  4. ต้อนรับและบริกำรผู้ปกครองหรือแขกผู้มำติดต่อกับนักเรียนและทำงโรงเรียน 
   5. ประกำศข่ำวสำรของกลุ่มสำระฯ หรือข่ำวทำงรำชกำรให้บุคลำกรในโรงเรียนทรำบ 
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   6. ประสำนงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
   7. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดพิธีกำรหรือพิธีกรในงำนพิธกีำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
   8. เผยแพร่กิจกรรมต่ำง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทำงส่ือมวลชน 
   9. จัดท ำเอกสำร – จุลสำรประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและควำม
เคล่ือนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลำกรท่ัวไปทรำบ 
   10. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนประชำสัมพันธ์และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของงำน
ประชำสัมพันธ์ 
   11. งำนเลขำนุกำรกำรประชุมครูโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
   12. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

งานพยาบาลและอนามัย   
   มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
   1. ก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำนโครงกำร กำรด ำเนินงำนของงำนอนำมัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
   2. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียน ในกำรด ำเนินงำนด้ำนอนำมัย
โรงเรียน 
   3. ควบคุม ดูแล ห้องพยำบำลให้สะอำด ถูกสุขลักษณะ 
   4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในกำรปฐมพยำบำล รักษำพยำบำลให้พร้อมและใช้กำรได้ทันที 
   5. จัดหำยำและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในกำรรักษำพยำบำลเบ้ืองต้น 
   6. จัดปฐมพยำบำลนักเรียน ครู – อำจำรย์ และคนงำนภำรโรงในกรณีเจ็บป่วย และน ำส่งโรงพยำบำล
ตำมควำมจ ำเป็น 
   7. จัดบริกำรตรวจสุขภำพนักเรียน ครู – อำจำรย์ นักกำรภำรโรงและชุมชนใกล้เคียง 
   8. จัดท ำบัตรสุขภำพนักเรียน ท ำสถิติ บันทึกสุขภำพ สถิติน้ ำหนักและส่วนสูงนักเรียน 
   9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้ำหน้ำท่ีอนำมัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลำกรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
   10. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
   11. แนะน ำผู้ป่วย  ญำติ  ประชำชนถึงกำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจำกโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
   12. ให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำนสุขภำพนักเรียน 
   13. ประสำนงำนกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษำหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหำด้ำนสุขภำพ 
   14. ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรปฐมพยำบำลแก่หน่วยงำนอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตำมควรแก่
โอกำส 
   15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย เช่น จัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย จัดต้ังชมรม 
ชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข 
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   16. จัดท ำสถิติ ข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพอนำมัยและจัดท ำรำยงำนประจ ำภำคเรียน ประจ ำปีของงำน
อนำมัย 
   17. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
   1. รวบรวมประมวลวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลท่ีใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
   2. สนับสนุนข้อมูล รับทรำบหรือด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   3. ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำรในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทรำบด ำเนินกำรหรือถือปฏิบัติ
แล้วแต่กรณี 
   5. ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมมติกำรประชุมในเรื่องกำรอนุมัติ อนุญำต ส่ังกำร เร่งรัด กำรด ำเนินกำร
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ   
  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
   1. วำงแผนก ำหนดงำน โครงกำรงบประมำณแผนปฏิบัติงำนด้ำนชุมชนสัมพันธ์และบริกำรสำธำรณะ
ตลอดจนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน 
   2. รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชน  เพื่อน ำไปใช้ในงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับ
โรงเรียนและบริกำรสำธำรณะ 
   3. ให้บริกำรชุมชนในด้ำนข่ำวสำร  สุขภำพอนำมัย  อำคำรสถำนท่ี  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และวิชำกำร 
   4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำชุมชน  เช่น กำรบริจำควัสดุ ส่ิงของ อุปโภคบริโภค ให้ควำมรู้และจัด
นิทรรศกำร  
   5. กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศำสนำและงำนท่ีเกี่ยวกับชุมชน 
   6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรจัดต้ังองค์กรต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมำคมฯ มูลนิธิ            
   7. ประสำนและให้บริกำรแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงำนต่ำงๆท้ังภำครัฐและเอกชนในด้ำน 
อำคำรสถำนท่ี  วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลำกร  งบประมำณ 
   8. รวบรวมข้อมูล จัดท ำสถิติ           
   9. ประเมินสรุป รำยงำน ผลกำรกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
   10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
   1. จัดท ำแผนงำน / โครงกำร เกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยของ
โรงเรียน 
   2. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ให้ควำมรู้นักเรียน ครู และบุคลำกร 
   3. ก ำกับ ติดตำม จัดท ำข้อมูล สถิติ ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย    
   4. ก ำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุง เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใช้กำรได้ และปลอดภัย
ตลอดเวลำ ให้ค ำแนะน ำ เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
   5. ประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
   6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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