
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดรังสิต ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้าใจแก่ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษาแก่
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้จัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนว
การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้
จัดขอบข่ายงานให้ครอบคลุมกับภาระงาน (พันธกิจ) ที่ปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของ
โรงเรียน ในการจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังว่า ภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสง ค์ 
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป อย่างไรก็ตาม คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงาน และได้
จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานไว้ให้กับผู้ปฏิบัติไว้ด้วย 
 
 

นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดรังสิต 1 
คำส่ัง การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565 3 
นโยบายโรงเรียนวัดรังสิต 

- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- เป้าประสงค์ 
- อัตลักษณ ์
- เอกลักษณ์ 
- สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
- กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดรังสิต 

19 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 22 
ภาระงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 24 
บทบาทและหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป 26 
 
ภาคผนวก 
     กฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา  พ.ศ. 2550 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



คู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดรังสิต สพป.ปท.1 : 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร 

โรงเรียนวัดรังสิต 



คู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดรังสิต สพป.ปท.1 : 2 
 

 

โครงสร้างการบริหาร  (Structures) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 

นางเสาวนีย์   ดาบทอง 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาววยิะดา  ใจอิ่มสิน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสาวศิริภา  โคทนา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุกัญญา  คำเนา 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

1. การพัฒนาหรือการดําเนนิการ
เกี่ยวกับการใหค้วามเหน็การ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
2.  การวางแผนงานดานวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลกัสูตรของ
สถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผล 
การเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้ม ี
แหล่งเรียนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น 
14.การส่งเสริมและสนับสนนุงาน
วิชาการแกบุ่คคล ครอบครัว องค์
กร หน่วยงานสถานประกอบการ
และสถาบันอืน่ท่ีจัดการศึกษา 
15. การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ
ของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใชส้ื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1.การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ใช้จา่ยเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการใช้จา่ย 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจา่ย 
งบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ หรือสิ่งก่อสรา้งท่ีใชเ้งิน
งบประมาณเพื่อเสนอตต่อ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและ
จําหนา่ยพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจา่ยเงิน 
19. การนําเงินสงคลัง 

20. การจัดทําบัญชีการเงิน 

21. การจัดทํารายงานทางการเงินและ 

งบการเงิน 

22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 

ทะเบียน และรายงาน 

1.การวางแผนอัตรากําลัง 
2. การจัดสรรอัตรากําลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงข้ึน การย้
ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การดําเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้กอน 
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ 
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
15.การส่งเสริมการประเมิน 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
16.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชพีและ
จรรยาบรรณวิชาชพี 
18.การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

1.การพัฒนาระบบและ 
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพฒันา
เครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผน 
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การดําเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 
10. การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองการจัดต้ังยุบรวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพนัธง์าน
การศึกษา 
18.การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
19. งานประสานราชการกับ 
ส่วนภูมิภาคและสว่นท้องถ่ิน 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ

นักเรียน 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



คู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดรังสิต สพป.ปท.1 : 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่ง การปฏิบัติหน้าที ่

ประจำปีการศึกษา 2565 



คู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดรังสิต สพป.ปท.1 : 4 
 

 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดรังสิต 
ที่ 41 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 
--------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดรังสิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ จึงแต่งตั้งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดรังสิต ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖5 ประกอบด้วย  
 

1. นางเสาวนีย์  ดาบทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุกัญญา  คำเนา   รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล       กรรมการ 
3. นางสาวศิริภา  โคทนา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
4. นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ     กรรมการ 
5. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป     กรรมการและเลขานุการ 

 

๑. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๑. นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน  ครูชำนาญการ       ประธานกรรมการ 
2. นางเจริญศรี สุพรรณสาร  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
3. นางจิตรอารีย์ มรกตศรีวรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
4. นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
5. นางสาวพรพิมล ผึ่งกัน   ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
6. นางสมถวิล เสรีเจริญกิจ  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
7. นายณัฐพล อำพันแสง   คร ู        กรรมการ 
8. นางสาวณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง  คร ู        กรรมการ 
9. นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา  คร ู        กรรมการ 
๑0. นางสาวนฤมล  คงวุ่น  คร ู        กรรมการ 
11. นางสาวกนกทิพย์   ศรีสมพงษ์ คร ู        กรรมการ 
12. นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี  คร ู        กรรมการ 
๑3. นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี  คร ู        กรรมการ 
14. นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้  คร ู        กรรมการ 
15. นางสาวจิราภรณ์  คำยศ  ครผูู้ช่วย        กรรมการ 
16. นางสาวอาภัสรา  แสงบวัท้าว  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
17. นางสุกฤตา เจริญชีพ   ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
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18. นางสาวธิศชารัตน์  สาลรีาช  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 19. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 20. นายศุภฤกษ์  สุรังสิมันต์กุล  ครูพ่ีเลี้ยงการศึกษาพิเศษ กรรมการ 

21. นายพงศกรณ์ เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  
1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

ผู้รับผิดชอบ :  
1.1  นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
1.2  นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
1.3  นางสุกฤตา  เจริญชีพ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบ : 
2.1 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.3 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2.4 นางสาวณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
2.5 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
2.6 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.7 นายณัฐพล  อำพันแสง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.8 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท ้  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.9 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   
     ผู้รับผิดชอบ :  

3.1 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.3 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3.4 นางสาวณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
3.5 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
3.6 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
3.7 นายณัฐพล  อำพันแสง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
3.8 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท ้  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3.9 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา   
     ผู้รับผิดชอบ :  

       4.1 นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
     4.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการ 
     4.3 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   
     ผู้รับผิดชอบ :  
     5.1 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี  คร ู   ประธานกรรมการ 
     5.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการ 
     5.3 นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
     ผู้รับผิดชอบ : 
     6.1 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   ประธานกรรมการ 
     6.2 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     6.3 นางสาวศิริพร  เจือแก้ว  ครูธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
     ผู้รับผิดชอบ :  
      7.1 นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง คร ู   ประธานกรรมการ 
      7.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการ 
      7.3 นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
     ผู้รับผิดชอบ :  
      8.1 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   ประธานกรรมการ 
      8.2 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
      8.3 นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
9. การนิเทศการศึกษา 
     ผู้รับผิดชอบ :  
      9.1 นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา คร ู   ประธานกรรมการ 
      9.2 นางสาวนฤมล  คงวุน่  คร ู   กรรมการ 
      9.3 นางสาวธิศชารัตน์  สาลีราช ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
10. การแนะแนว   
      ผู้รับผิดชอบ :  
      10.1 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้  คร ู   ประธานกรรมการ 
      10.2 นางสาวสิทธการย ์ เทียบศรี คร ู   กรรมการ 
      10.3 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      11.1 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
      11.2 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      11.3 นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
12. การสง่เสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      12.1 นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
      12.2 นางเจริญศรี  สุพรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      12.3 นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      13.1 นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
      13.2 นางสาวณัฏฐ์กันย ์ นวลสนอง คร ู   กรรมการ 
      13.3 นางเจริญศรี  สุพรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
14. การสง่เสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      14.1 นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
      14.2 นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน ครูชำนาญการ  กรรมการ 
      14.3 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      15.1 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      15.2 นางสาวณัฏฐ์กันย ์ นวลสนอง คร ู   กรรมการ 
      15.3 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      16.1 นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
      16.2 นางสาวนฤมล  คงวุ่น  คร ู   กรรมการ 
      16.3 นางสาวจิราภรณ์  คำยศ ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      17.1 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   ประธานกรรมการ 
      17.2 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      17.3 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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๒. กลุ่มงานบริหารบุคคล 
1. นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางเจริญศรี สุพรรณสาร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสมถวิล เสริเจริญกิจ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี  คร ู         กรรมการ 
5. นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์  คร ู         กรรมการ 
6. นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์  คร ู         กรรมการ 
7. นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา  คร ู         กรรมการ 
8. นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว  ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
9. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย  ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
10. นางสาวธิศชารัตน์  สาลรีาช  ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
11. นางสาวศิริพร เจือแก้ว  ครูธุรการ        กรรมการ 
12. นางสาวณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง  คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ 
1. การวางแผนอัตรากําลัง 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      1.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      1.2 นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ  ครูชำนาญการ         กรรมการ 
      1.3 นางสาวณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
2. การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      2.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      2.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู          กรรมการ 
      2.3 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      3.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      3.2 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ คร ู          กรรมการ 
      3.3 นางสาวณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
4. การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      4.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      4.2 นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา คร ู          กรรมการ 
      4.3 นางเจริญศรี  สุพรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
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5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      5.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      5.2 นางสาวณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง คร ู          กรรมการ 
      5.3 นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ  ครูชำนาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
6. การลาทุกประเภท 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      6.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      6.2 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ คร ู          กรรมการ  
      6.3 นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      7.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      7.2 นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ  ครูชำนาญการ         กรรมการ 
      7.3 นางสาวณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      8.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      8.2 นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี คร ู          กรรมการ 
      8.3 นางเจริญศรี  สุพรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      9.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      9.2 นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ  ครูชำนาญการ         กรรมการ 
      9.3 นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี คร ู                    กรรมการและเลขานุการ 
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      10.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      10.2 นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
      10.3 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
      11.1 นางเจริญศรี  สุพรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
      11.2 นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ ครูชำนาญการ         กรรมการ 
      11.3 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู                   กรรมการและเลขานุการ 
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12. การออกจากราชการ 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      12.1 นางเจริญศรี  สุพรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
      12.2 นางสาวรติกร  คมัภิรานนท์ คร ู          กรรมการ 
      12.3 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว ครูผู้ช่วย                    กรรมการและเลขานุการ 
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      13.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      13.2 นางสาวรติกร  คมัภิรานนท์ คร ู          กรรมการ 
      13.3 นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
      ๑๓.๔ นางสาวธิศชารัตน์  สาลีราช ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
      ๑๓.5 นางสาวศิริพร  เจอืแก้ว ครูธุรการ        กรรมการ       
      ๑๓.6 นางสาวสิทธการย ์ เทียบศรี คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      14.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      14.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู          กรรมการ 
      14.3 นางสาวศิริพร  เจอืแก้ว ครูธุรการ         กรรมการและเลขานุการ 
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      15.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
      15.2 นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา คร ู          กรรมการ 
      15.3 นางสาวณัฏฐ์กันย ์นวลสนอง คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
16.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      16.1 นางเจริญศรี  สุพรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
      16.2 นางสาวธิศชารัตน์  สาลีราช ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
      16.3 นางสาวรติกร  คมัภิรานนท์ คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
17.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      17.1 นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ ครูชำนาญการ         ประธานกรรมการ 
      17.2 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
      17.3 นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
18.การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      18.1 นางเจริญศรี  สุพรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
      18.2 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว   ครูผู้ช่วย                             กรรมการ 
      18.3 นางสาวสิทธการย ์ เทียบศรี คร ู                    กรรมการและเลขานุการ 
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19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      19.1 นางวรรณวรางค์  เกตุจุนา คร ู          ประธานกรรมการ 
      19.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู          กรรมการ 
      19.3 นางสาวศิริพร  เจอืแก้ว ครูธุรการ         กรรมการและเลขานุการ 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      20.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      20.2 นางสาวณัฏฐ์กันย ์นวลสนอง คร ู   กรรมการ 

                20.3 นางสาวรรณวรางค์  เกตุจุนา คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

๓. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๑. นางสาวศิริภา  โคทนา   ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางบุษยา โล่ดำรงรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสมถวิล เสรีเจริญกิจ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
4. นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์  คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวนฤมล  คงวุ่น   คร ู   กรรมการ 
7. นายพงศกรณ์ เชื้อโฮม   คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวจิราภรณ์  คำยศ  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
9. นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้   คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ เกษศรีระ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11. นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  
1.การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   1.1 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   1.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ ์ คร ู   กรรมการ 
   1.3 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   2.1 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   2.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการ 
   2.3 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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3. การอนุมัติการใช้จา่ยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   3.1 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   3.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการ 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   4.1 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   4.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   5.1 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   5.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   6.1 นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   6.2 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   6.3 นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   7.1 นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   7.2 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   7.3 นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   8.1 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์  คร ู   ประธานกรรมการ 
   8.2 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   9.1 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้  คร ู   ประธานกรรมการ 
   9.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการ 
   9.3 นางสาวจิราภรณ์  คำยศ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   10.1 นางสาวนฤมล  คงวุ่น  คร ู   ประธานกรรมการ 
   10.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการ 
   10.3 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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11. การวางแผนพัสดุ 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   11.1 นางสาวนฤมล  คงวุ่น  คร ู   ประธานกรรมการ 
   11.2 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์  คร ู   กรรมการ 
   11.3 นางสาวจิราภรณ์  คำยศ   ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ ่งก่อสร้างที ่ใช้ เงิน

งบประมาณเพ่ือเสนอตต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ผู้รับผิดชอบ :  
   12.1 นางสาวนฤมล  คงวุ่น  คร ู   ประธานกรรมการ 
   12.2 นางสาวจิราภรณ์  คำยศ   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
   12.3 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   13.1 นางสาวนฤมล  คงวุ่น  คร ู   ประธานกรรมการ 
   13.2 นางสาวจิราภรณ์  คำยศ   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
   13.3 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
14. การจัดหาพัสดุ  
   ผู้รับผิดชอบ :  
   14.1 นางสาวนฤมล  คงวุ่น  คร ู   ประธานกรรมการ 
   14.2 นางสาวจิราภรณ์  คำยศ   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
   14.3 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   15.1 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   ประธานกรรมการ 
   15.2 นางสาว นฤมล  คงวุ่น  คร ู   กรรมการ 
   15.3 นางสาวจิราภรณ์  คำยศ  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   16.1 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ คร ู   ประธานกรรมการ 
   16.2 นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ เกษศรีระ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   16.3 นางสาว จิราภรณ์  คำยศ  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   17.1 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   17.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการ 
   17.3 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   18.1 นางสาวสุกัญญา  คำเนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   18.2  นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
   18.3  นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
19. การนําเงินสงคลัง 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   19.1 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   19.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม   คร ู   กรรมการ 
   19.3 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
20. การจัดทําบัญชีการเงิน 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   20.1 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   20.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม   คร ู   กรรมการ 
   20.3 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   21.1 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   21.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม   คร ู   กรรมการ 
   21.3 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
   ผู้รับผิดชอบ :  
   22.1 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   22.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม   คร ู   กรรมการ 
   22.3 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๑.  นางสาวพรพิมล ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
๒.  นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางเจริญศรี  สุพรรณสาร  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.  นางบุษยา โล่ดำรงรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.  นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
6.  นางสาวรติกร คัมภิรานนท์  คร ู   กรรมการ 
7.  นางสาวณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง  คร ู   กรรมการ 
8.  นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา  คร ู   กรรมการ 
9.  นายพงศกรณ์ เชื้อโฮม   คร ู   กรรมการ 
๑0.นางสาวสิทธการย์ เทียบศรี  คร ู   กรรมการ 
๑1.นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี  คร ู   กรรมการ 



คู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดรังสิต สพป.ปท.1 : 15 
 

12.นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้  คร ู   กรรมการ 
13.นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑4.นางสุกฤตา เจริญชีพ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑5.นางสาวธิศชารัตน์  สาลีราช  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

 16.นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
17.นางสาวศิริพร เจือแก้ว  ครูธุรการ  กรรมการ 
18.นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ เกษศรีระ  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 

 19.นายศุภฤกษ์  สุรังสิมันต์กุล  ครูพ่ีเลี้ยงการศึกษาพิเศษ กรรมการ 
๒0.นายณัฐพล อำพันแสง   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      1.1 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      1.2 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   กรรมการ 
      1.3 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      2.1 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   ประธานกรรมการ 
      2.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการ 
      2.3 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      3.1 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน   ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      3.2 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      3.3 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      4.1 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      4.2 นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง คร ู   กรรมการ 
      4.3 นางสาวศิริภา  โคทนา  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      5.1 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      5.2 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      5.3 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      6.1 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      6.2 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี  คร ู   กรรมการ 
      6.3 นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      7.1 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   ประธานกรรมการ 
      7.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการ 
      7.3 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี  คร ู   กรรมการ 
      7.4 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
8. การดําเนินงานธุรการ 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      8.1 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      8.2 นางสาวศิริพร  เจือแก้ว  ครธูุรการ  กรรมการ 
      8.3 นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      9.1 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   ประธานกรรมการ 
      9.2 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

           9.3 นายศุภฤกษ์  สุรังสิมันต์กุล ครูพ่ีเลี้ยงการศึกษาพิเศษ กรรมการ 
      9.4 นางสุกฤตา  เจริญชีพ  ครอัูตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
10. การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      10.1 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      10.2 นางสาวสิทธการย ์ เทียบศร ี คร ู   กรรมการ 
      10.3 นางสาวศิริพร  เจอืแก้ว ครธูุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
11. การรับนักเรียน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      11.1 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      11.2 นางสาวสิทธการย ์ เทียบศรี คร ู   กรรมการ 
      11.3 นางสาวศิริพร  เจอืแก้ว ครธูุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      12.1 นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา คร ู   ประธานกรรมการ 
      12.2 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
      12.3 นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
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13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      13.1 นางสาวณัฏฐ์กันย ์ นวลสนอง คร ู   ประธานกรรมการ 
      13.2 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      13.3 นางสาวรติกร  คมัภิรานนท์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
14. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      14.1 นางสาวรติกร  คมัภิรานนท์ คร ู   ประธานกรรมการ 
      14.2 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้  คร ู   กรรมการ 
      14.3 นางสาวสิทธการย ์ เทียบศรี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
15. การทัศนศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      15.1 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      15.2 นางสาวณัฏฐ์กันย ์ นวลสนอง คร ู   กรรมการ 
      15.3 นางสาวรติกร  คมัภิรานนท์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
16. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      16.1 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      16.2 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   กรรมการ 
      16.3 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      17.1 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี คร ู   ประธานกรรมการ 
      17.2 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   กรรมการ 
      17.3 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
18.การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์ กรหน่วยงานและ

สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      18.1 นางเจริญศรี  สุพรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      18.2 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
      18.3.นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ เกษศรีระ ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
      18.3 นางสาวธิศชารัตน์  สาลีราช ครอัูตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      19.1 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี คร ู   ประธานกรรมการ 
      19.2 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   กรรมการ 
      19.3 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      20.1 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      20.2 นายณัฐพล  อำพันแสง  คร ู   กรรมการ 
      20.3 นางสาวสิทธการย ์ เทียบศรี คร ู   กรรมการ 
      20.4 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      21.1 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      21.2 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      21.3 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
      ผู้รับผิดชอบ :  
      22.1 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      22.2 นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  คร ู   กรรมการ 
      22.3 นางสาวสิทธการย ์ เทียบศรี คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามระเบียบ   
อย่างเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

     สั่ง ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5   
 
 
 

 (นางเสาวนีย์  ดาบทอง) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
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นโยบาย 

โรงเรียนวัดรังสิต 
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นโยบายโรงเรียวัดรังสิต 
 

วิสัยทัศน์ ( Vision )  
 “ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดรังสิต  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่วิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน” 
 
พันธกิจ ( Misson ) 
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓. พัฒนาการจัดการอย่างเป็นระบบ และยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ๕. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนอย่างเหมาะสม 
 ๖. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ ( Goals ) 
 ๑. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาท่ัวถึงและเสมอภาคทุกคน 
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๘0 มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๓. นักเรียนร้อยละ ๘0 มีทักษะกระบวนการคิด และมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการทั้ง ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดและเรียนรู้อย่างเป็นสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ๔. นักเรียนร้อยละ ๘0 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนตาม
แนววิถีพุทธเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
 ๕. นักเรียนร้อยละ ๘0 มีความรู้ความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและเหมาะสม 
 ๖. นักเรียนร้อยละ ๘0 ผ่านการประเมินการอ่าน การเขียน 
 ๗. นักเรียนร้อยละ ๘0 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพและรักการออกกำลังกาย 
 ๘. ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๙. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความชำนาญ ความสามารถ มีคุณธรรมในการจัด
การศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
 
อัตลักษณ์ 
 มีวินัย ใจอาสา 
 
เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  
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สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน (Competency) 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดรังสิต 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 



คู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดรังสิต สพป.ปท.1 : 23 
 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดรังสิต 
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ภาระงาน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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งานด้านการบริหารทั่วไป 
 

  เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตาม
นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น  การดำเนินงาน
ธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   งานพัฒนาระบบและเครือข่าย  ข้อมูล
สารสนเทศ  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  การจัด ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  การดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  งานส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน  การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  งาน
ประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น  การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน  งานบริการ
สาธารณะ 
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บทบาทและหน้าที่ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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บทบาทและหน้าทีข่องกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป : นางสาวพรพิมล  ผ่ึงกัน 
มีหน้าที่   
  1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
  2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วโรงเรียน 
  3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 
  4. กำหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานบริหาร
ทั่วไป   
  5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. กำกับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ  เพ่ือดำเนินกิจกรรม งาน 
โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
  7. กำกับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
  8. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหาร
ทั่วไป อย่างต่อเนื่อง 
  9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่พิเศษ  เพ่ือสร้างขวัญและ
กำลังใจ 
  10.  วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เก่ียวข้อง 
  11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  12.  กำกับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงาน
ของทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดนางแก้ว 
  14.  ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป 
  15.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานธุรการและงานสารบรรณ : ประกอบด้วย 
1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน   
2. นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ   
3. นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ 
4. นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 
5. นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว   
6. นางสาวศิริพร  เจือแก้ว   

มีหน้าที่ 
๑. เก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดของปีเก่าออกจากแฟ้ม แล้วเข้าเล่มโดยหน้าปกพิมพ์เรื่องและปี พ.ศ. 

ของงานไว้ จากนั้นทำสันแฟ้มงานเปลี่ยน ปี พ.ศ. ใหม่ ได้แก่ สันแฟ้ม 
คำสั่งโรงเรียน , สันแฟ้มงาน ผอ. 

๒. จัดเตรียมเอกสารดังนี้ 
๒.๑ แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร 
๒.๒ แบบบันทึกเวรประจำวัน 
๒.๓ แบบบันทึกข้อความภายใน 
๒.๔ แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 
๒.๕ เปลี่ยนเลขทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือส่ง 

๓. งานที่ต้องทำประจำปีการศึกษา 
 ๓.๑ พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี 

การศึกษาใหม่ 
 ๓.๒ แบบบันทึกรายการออมทรัพย์  
 ๓.๓ แบบควบคุมการแจกจ่ายนม  
 ๓.๔ แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

๔. งานที่ต้องทำประจำวัน 
  การลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ มีขั้นตอนดังนี้ 

๔.๑ จัดพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Smart Area  
๔.๒ กรณีหนังสือรับ ให้พิมพ์หนังสือราชการออกมาและประทับตราลงรับหนังสือ  

จากนั้นลงทะเบียนรับหนังสือในเล่มทะเบียนหนังสือรับ และนำเอกสารใส่สมุดเสนอเซ็นเสนอรองผู้อำนวยการ
ตรวจก่อนนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณหนังสือเสร็จ ธุรการจะต้องจัดส่ง
เอกสารให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานเซ็นรับเอกสารในเล่มทะเบียนหนังสือรับ 

 ๔.๓ กรณีหนังสือส่ง ให้จัดทำหนังสือราชการที่จะส่งและพิมพ์หนังสือเป้น ๒ ชุด  
โดยประทับตราสำเนาคู่ฉบับด้านบนของครุฑ จำนวน ๑ ชุด และลงทะเบียนส่งหนังสือในเล่มทะเบียนหนังสือ
ส่งและนำเอกสารใส่สมุดเสนอเซ็นเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นนำส่งนอกหน่วยงานราชการ 

 ๔.๔ ชว่ยงานพัสดุจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔.๕ งานเลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๔.๖ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสำนักงาน 
 ๔.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๕. จัดพิมพ์ของโรงเรียน เอกสารต่าง ๆ 
 ๕.๑ บันทึกข้อความ 
 ๕.๒ บันทึกขออนุญาตไปราชการ 
 ๕.๓ ใบขอเบิกเงิน 
 ๕.๔ คำร้องขอย้าย 
 ๕.๕ คำร้องขอใบแทนวุฒิ 
 ๕.๖ ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณตามแผน/โครงการ  

 
ระบบพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : ประกอบด้วย 

1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน   
2. นายณัฐพล  อำพันแสง   
3. นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม 
4. นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 
5. นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 

มีหน้าที ่
๑. จัดทำระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือเชื่อมฐานข้อมูลภายในโรงเรียน 
๒. จัดทำ เว็บไซด์, Line , Facebook และวารสารประจำเดือนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน 
๓. จัดหา Hardware , Sofware ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการตามระบบที่กำหนดให้ 
๔. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. รับผิดชอบเอกสารงานสารสนเทศ 
๗. ดำเนินการใสส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง 
๘. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 
๙. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อ 

สิ้นปีการศึกษา 
๑๐.ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยและความสะอาด : 
ประกอบด้วย 

1. นายณัฐพล  อำพันแสง  
2. นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ  
3. นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม 
4. นางสุกฤตา  เจริญชีพ 
5. นายศุภฤกษ์  สุรังสิมันต์กุล 
6. นายสมศักดิ์  เอี่ยมสะอาด 
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มีหน้าที ่
๑. จัดทำโครงการงานบริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยและ 

ความสะอาด 
๒. ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดในโครงการ 
๓. บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้ 
มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม 
๔. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการงานการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม การรักษา 

ความสะอาดและความปลอดภัย 
๕. จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความ 

สะอาดและความปลอดภัย 
๖. รับผิดชอบเอกสารงานบริการจัดการอาคารสานที่ สภาพแวดล้อม งานรักษาความสะอาดและ 

ความปลอดภัย 
7. บริหารงบประมาณในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อม การรักษาความสะอาดและ

ความปลอดภัย 
8. ปรับปรุงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ 
9. ดำเนินงานในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดซื้อหรือซ่อมบำรุง 
10. ประสานงานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 
11. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
๑2.สรุปประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่ 
๑3.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม การ 

รักษาความสะอาดและปลอดภัยเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๑4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานประสานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประกอบด้วย 
 1. นางเจริญศรี  สุพรรณสาร 
 2. นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ 
 3. นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา 
 4. นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว 
 5. นางสาวธิศชารัตน์  สาลรีาช 
หน้าที่ 

๑. รวบรวม ประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. จัดทำโครงการประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. ประสานงานก่อนการประชุม โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ให้กรรมการสถานศึกษาฯได้ศึกษาข้อมูล 

และเตรียมการประชุมล่วงหน้า 
๔. จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕. จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมก่อนการประชุม 
๖. กำหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน 
๗. จัดทำรายงานการประชุม 
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๘. ดำเนินงานตามมติของที่ประชุม 
๙. สนับสนุน อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
๑๐.ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๑๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประสานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อสิ้นปี 

การศึกษา 
๑๒.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานระบบควบคุมภายใน : ประกอบด้วย 
 1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
 2. นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 
 3. นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว 
 4. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย 
มีหน้าที ่

๑. จัดทำโครงการงานระบบควบคุมภายใน 
๒. แต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓. นำแบบ ปอ.๓ (ปีงบประมาณท่ีแล้ว) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการ ตามแผนการ 

ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร แล้วสรุปผลการดำเนินงานลงในแบบติดตาม ปอ.๓ 
๔. ประเมินองค์ประกอบของงานควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยรับตรวจแล้วสรุป 

ลงใน แบบ ปอ.๒ 
๕. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ เรียนร้อยแล้ว ให้นำกิจกรรม / งาน ที่มีความเสี่ยงหลงเหลือตาม 

ข้อ ๒ และกิจกรรม/งาน ที่เป็นควาเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๓ และแบบ ปอ.๒ ของกลุ่ม/งานที่ส่งมาให้
คณะทำงาน/กรรมการที่แต่งตั้งพิจารณากิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยรับตรวจแล้วสรุปลงใน
แบบ ปอ.๓ 

๖. นำกิจกรรม/งาน ในแบบ ปอ.๓ มาสรุปลงในแบบ ปอ.๑ 
๗. ส่งสำเนาแบบ ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ และแบบติดตาม ปอ.๓ ให้หัวหน้าหน่วย 

ตรวจสอบภายในของ สพป. สอบทานการแระเมินผลดังกล่าว แล้วหัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน สรุปผลการ
สอบทานลงในแบบ ปส. 

๘. เมื่อ ผอ. รร. ตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียนร้อยแล้ว ให้นำแบบรายยงานดังกล่าวเสนอ 
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 พิจารณาลงนาม 

๙. จัดส่งเฉพาะแบบ ปอ.๑ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การสึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี 

๑๐.จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบที่ คตง. กำหนด 
๑๑.การดำเนินการจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนด 

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ครบตามแบบฟอร์ที่กำหนด 
๑๒.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๓.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการระบบควบคุมภายในเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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งานประชาสัมพันธ์ : ประกอบด้วย 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 
2. นายณัฐพล  อำพันแสง   
3. นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม 
4. นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา 

มีหน้าที ่
๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียน 
๒. จัดทำโครงการงานประชาสัมพันธ์ 
๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา ได้แก่ 
- กิจกรรมเสียงตามสาย ดำเนินการในช่วงเช้าก่อนเข้าแถว 
- เว็บไซด์ ดำเนินการอัพเดทข้อมูลโรงเรียน บุคลากร เผยแพร่งานวิชาการ ฯลฯ 
- Line ดำเนินการดูแลจำนวนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน รับ - ส่งข้อมูล 
- Facebook ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน โดยการสร้างอัลบั้มภาพกิจกรรม         
  ทุก ๆ กิจกรรม 
- ป้ายนิเทศงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำป้ายนิเทศเพ่ือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๔. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียน 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๖. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม : ประกอบด้วย 
 1. นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 
 2. นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม 
 3. นายณัฐพล  อำพันแสง 
 4. นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้ 
มีหน้าที ่

๑. จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การจัดสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
๒. ปรับปรุงบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ 
๓. จัดกิจกรรมหนึ่งคน หนึ่งหน้าที่ ให้ผู้เรียนดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ให้สะอาดสวยงาม 
๔. มอบหมายหัวหน้าเวรประจำจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่รายงานเวรประจำวัน ตอนทำ 
กิจกรรมหน้าเสาธง 
๕. ประชาสัมพันธ์การประหยัดไฟฟ้า โดยแจ้งให้นักเรียนเปิดไฟและพัดลมปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ 
๖. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๗. รับผิดชอบเอกสารงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอยหมาย 
๙. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมม้ือสิ้นปีการศึกษา 
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งานประชาธิปไตยในโรงเรียน : ประกอบด้วย 
 1. นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 
 2. นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม 
 3. นายณัฐพล  อำพันแสง 
 4. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย 
 
มีหน้าที ่

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเลือกตั้ง 
ขั้นดำเนินการ 

๑) ประกาศรับสมัครปรานนักเรียน 
๒) รับสมัครประธานนักเรียน 
๓) ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง 
๔) ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้ง 
๕) ประสัมพันธ์และหาเสียงเลือกตั้ง 
๖) เลือกตั้งประธานนักเรียนและนับคะแนน 
๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง 
๘) ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผลการเลือกตั้ง 
๙) รับรองผลการเลือกตั้ง 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมสภานักเรียน 
ขั้นดำเนินงาน 

๑) กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม 
๒) การเตรียมงานวาระการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม 
๓) ดำเนินการประชุม 
๔) จัดทำรายงานการประชุม 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ขั้นดำเนินงาน 

๑) คัดเลือกนักเรียนที่กระทำความดี ได้แก่ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
๒) ความดีท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้แก่ 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความกตัญญู 
- มีความซื่อสัตย์ 
- มีการแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย 
- มีมารยาทงามแบบไทย 
- มีจิตสาธารณะ 

๓) มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน 
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งานสหกรณ์ : ประกอบด้วย 
 1. นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ 
 2. นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว 
 3. นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ 
 4. นางสุกฤตา  เจริญชีพ 
 5. นางสาวธิศชารัตน์  สาลรีาช 
 
มีหน้าที ่

๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยความเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๒. จัดทำแผนงานโครงการของงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ เปิดรับสมาชิก และจำหน่ายหุ้น 

กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
๔. ส่งเสริมการบริหารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
๕. สำรวจความต้องการสินค้า และการใช้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนจากผู้ใช้บริการจำหน่ายสินค้า 

ให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
๖. ควบคุมดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๘. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสหกรณ์เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

งานอาหารเสริม (นม) : ประกอบด้วย 
 1. นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ 
 2. นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 
 3. นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้ 

4. นางธิศชารัตน์  สาลีราช 
มีหน้าที ่

๑. ดำเนินการควบคุมเบิกจ่าย และการจัดทำบัญชีอาหารเสริม (นม) 
๒. ดำเนินการเก่ียวกับอาหารเสริม (นม) 
๓. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานอาหารเสริม (นม) 
๔. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานอาหารเสริม (นม) 
๕. รับผิดชอบเอกสารงานอาหารเสริม (นม) 
๖. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
๗. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๙. รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม)เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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งานโครงการอาหารกลางวัน : ประกอบด้วย 
 1. นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ 
 2. นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 
 3. นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ 

4. นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา 
มีหน้าที ่

๑. กำกับ ดูแล ควบคุมแม่ครัวประกอบอาหาร 
๒. ประเมินผลการดำเนินงาน 
๓. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/ โครงการ งานโครงการอาหารกลางวัน 
๔. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานโครงการอาหารกลางวัน 
๕. รับผิดชอบห้อง/เอกสาร งานโครงการอาการกลางวัน 
๖. ดำเนินงานในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง 
๗. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๙. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
งานจัดกจิกรรมและงานปกครองนักเรียน : ประกอบด้วย 
 1. นายณัฐพล  อำพันแสง 
 2. นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม 
 3. นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 
 4. นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้ 
 5. นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 
มีหน้าที ่

๑. ศึกษาสภาพปัญหาที่เก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒. จัดทำโครงการงานกิจกรรมและงานปกครองนักเรียน 
๓. การบริหารงานปกครองนักเรียน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการประสานงานปกครอง 
๔. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณะรรม จริยธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การยกย่องให้กำลังใจ
แก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 

๕. การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การดำเนินงานป้องกันปัญหาตั้ง
ท้องในวัยเรียน 

๖. การประเมินผลการปกครองนักเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๘. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานจัดกิจกรรมและงานปกครองนักเรียนเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 
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งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : ประกอบด้วย 
 1. นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 
 2. นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 

3. นางสาวอำไพรวรรณ  บุญคง 
4. นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว 
5. นายศุภฤกษ์  สุรังสิมันต์กุล 
6. นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ เกษศรีระ 

มีหน้าที ่
๑. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานโรงเรียส่งเสริมสุขภาพ 
๒. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานโรงเรียส่งเสริมสุขภาพ 
๓. รับผิดชอบห้อง/เอกสารงานตามโครงการโรงเรียส่งเสริมสุขภาพ 
๔. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง 
๕. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพ่ือให้การ 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อ 
7. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในโรงเรียน 
8. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ราคาอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าใรโรงอาหารร้านค้า ให้เป็นไป 

ตามข้อกำหนดหรือข้อตกลง 
9. ควบคุม ความสะอาด ความเรียบร้อยของโรงอาหาร ให้ถูกต้องตามหลักอนามัย 
10. ควบคุมกำกับดูแลโรงน้ำดื่มให้ถูกสุขอนามัย 
11. การตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นักเรียน ดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง ในเดือน 

พฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน ตามแบบของกรมส่งเสริมสุขภาพ 
12. ดูแล กำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานโภชนาการโรงเรียน 
๑3. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล และปฏิทินการปฏิบัติงาน 

อนามัยโรงเรียน 
๑4. จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ทางการปฐมพยาบาล จัดหายา เวชภัณฑ์ให้พร้อมและใช้ 

การได้ 
๑5. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรที่มาใช้บริการ 
๑6. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหนัก 
๑7. จัดทำประกันสุขภาพนักเรียน 
๑8. จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน 
19. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานโรงเรียนวิถีพุทธ : ประกอบด้วย 
 1. นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 
 2. นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ 
 3. นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 
 4. นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ 
 5. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
มีหน้าที ่

๑. ปรับปรุงบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นธรรมชาติ 
๒. จัดป้ายนิเทศในการเผยแพร่คุณธรรม 
๓. จัดปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมศาสนาพุทธ และคุณธรรมจริยธรรมวางแผนปรับปรุงกิจกรรม 

พ้ืนฐานชีวิตในกิจกรรมหน้าเสาธง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และประเมินผลการดำเนินงาน 
๔. จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการศาสนาพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการด้านพุทธศาสนา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๕. ประเมินผลการดำเนินงาน 
๖. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
๗. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานคุณธรรม 
๘. รับผิดชอบเอกสารงารคุณธรรม 
๙. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง 
๑๐.ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูผู้รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 
๑๑.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๒.รายงานผลการนำนักเรียไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและนอกห้องเรียน 

 
งานทุนการศึกษา : ประกอบด้วย 
 1. นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้ 
 2. นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว 
 3. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย 
มีหน้าที ่

๑. งานทุนนักเรียน 
- จัดทำเอกสารและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
- ประชุมคัดเลือกนักเรียนรับทุน 
- มอบทุนการศึกษา 

๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานทุนการศึกษา 
๓. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานทุนการศึกษา 
๔. รับผิดชอบเอกสารงานทุนการศึกษา 
๕. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง 
๖. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูผู้รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๘. รายงานผลการนำนักเรียไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและนอกห้องเรียน 
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งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน : ประกอบด้วย 
 1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
 2. นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 
 3. นางสาวศิริพร  เจือแก้ว 
มีหน้าที ่

๑. ประสานงานกำชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจและจัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ามารับบริการ 
ทางการศึกษาของโรงเรียน 

๒. เสนอสำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน 
๔. เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนของโรงเรียน 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๖. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานสำมะโนผู้เรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
งานรับนักเรียน : ประกอบด้วย 
 1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
 2. นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 
 3. นางสาวศิริพร  เจือแก้ว 
มีหน้าที ่

1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับนักเรียน 
และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ 

2. ประกาศรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2557 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลังเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร
และการจักการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การ
กระจายอำนาจการบริหารและการจักการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในวังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายสำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติขิงสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

3. สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสในการเยี่ยมชมโรงเรียนนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
4. ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ 

เด็กพิการ ผู้ด้วยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานรับนักเรียนเมื่อสิ้นปีกรศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษา 
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งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน : ประกอบด้วย 
 1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
 2. นางสาวศิริภา  โคทนา 
 3. นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 
 4. นางสุกฤตา  เจริญชีพ 
มีหน้าที ่

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยความเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 

2. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
งานทัศนศึกษา : ประกอบด้วย 
 1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
 2. นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 
 3. นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ 
มีหน้าที ่

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยความเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 

2. ตอดตามรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาจากผู้รับผิดชอบของแต่ละช่วงชั้น 
3. สรุปและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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ภาคผนวก 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ในดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือสถานศึกษาในอํานาจหนาที่ของตน  แลวแตกรณี  ในเรื่องดังตอไปนี้   

(๑) ดานวิชาการ   
 (ก) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ทองถิ่น 
 (ข) การวางแผนงานดานวิชาการ 
 (ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 (ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 (จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 (ฉ) การวัดผล  ประเมินผล  และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 (ช) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 (ซ) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 (ฌ) การนิเทศการศึกษา 
 (ญ) การแนะแนว 
 (ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 (ฏ) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
 (ฐ) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
 (ฑ) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 (ฒ) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
 (ณ) การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
 (ด) การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(๒) ดานงบประมาณ   
 (ก) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แลวแตกรณี 
 (ข) การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน  ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
 (ค) การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
 (ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 (จ) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
 (ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 
 (ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
 (ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 (ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
 (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (ฎ) การวางแผนพัสดุ 
 (ฏ) การกําหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ  หรือส่ิงกอสรางที่

ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  แลวแตกรณี 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 (ฐ) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
 (ฑ) การจัดหาพัสดุ 
 (ฒ) การควบคุมดูแล  บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
 (ณ) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
 (ด) การเบิกเงินจากคลัง 
 (ต) การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจายเงิน 
 (ถ) การนําเงินสงคลัง 
 (ท) การจัดทําบัญชีการเงิน 
 (ธ) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 (น) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียน  และรายงาน  
(๓) ดานการบริหารงานบุคคล   
 (ก) การวางแผนอัตรากําลัง 
 (ข) การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ค) การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
 (ง) การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 (ฉ) การลาทุกประเภท 
 (ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 (ซ) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 (ญ) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 (ฎ) การอุทธรณและการรองทุกข 
 (ฏ) การออกจากราชการ 
 (ฐ) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
 (ฑ) การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 (ฒ) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 (ณ) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 (ด) การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (ต) การสงเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ถ) การริเร่ิมสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 
 (ท) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
(๔) ดานการบริหารทั่วไป   
 (ก) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
 (ข) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
 (ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 (ง) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
 (จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
 (ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 (ช) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 (ซ) การดําเนินงานธุรการ 
 (ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
 (ญ) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
 (ฎ) การรับนักเรียน 
 (ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการจัดต้ัง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 (ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 (ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (ฒ) การทัศนศึกษา 
 (ณ) งานกิจการนักเรียน 
 (ด) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
 (ต) การสงเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร  

หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
 (ถ) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 (ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
 (น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
ขอ ๒ การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามขอ  ๑  ใหคํานึงถึงหลักการ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ความพรอมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  ที่จะสามารถรับผิดชอบดําเนินการตามขีดความสามารถ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) ความสอดคลองกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองที่จะกระจายอํานาจ 

(๓) ความเปนเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา 
(๔) ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา   
(๕) มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน  และผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ 
(๖) มุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษา  โดยเนนการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาใหมาก

ที่สุด  เพื่อใหสถานศึกษานั้นมีความเขมแข็งและความคลองตัว 
(๗) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา 
(๘) เพื่อใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเปนผูตัดสินใจในเรื่องนั้น  ๆ  โดยตรง 
ขอ ๓ การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กําหนดในขอ  ๑  เร่ืองใด

จะกําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือสถานศึกษาเปนผูรับ
มอบการกระจายอํานาจ  ใหเปนไปตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   แลวแตกรณี  ประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ในประกาศดังกลาวอาจกําหนดให 
ในระยะแรกมีการกระจายอํานาจเฉพาะบางเรื่อง  หรือกําหนดการกระจายอํานาจใหเขตพื้นที่การศึกษา
หรือสถานศึกษาแตกตางกันตามลักษณะหรือความพรอมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่  
รวมทั้งอาจกําหนดเง่ือนไขที่ตองปฏิบัติในการดําเนินการตามที่ไดรับมอบการกระจายอํานาจได   
แตจะตองปรับปรุงการกระจายอํานาจนั้นใหเพิ่มมากขึ้นตามชวงเวลาที่เหมาะสม  เพื่อใหเปนไปตาม
หลักการในขอ  ๒  สําหรับการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษา  อาจกําหนดใหการดําเนินการในเรื่อง
ใดตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาดวยก็ได 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตอง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แลวแตกรณี  อาจประกาศกําหนดขอบเขตวิธีการ
ปฏิบัติงานตามที่มีการกระจายอํานาจ  เพื่อใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  หรือสถานศึกษาที่ไดรับมอบการกระจายอํานาจปฏิบติัได 

ขอ ๔ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง  หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แลวแตกรณี   มีหนาที่สนับสนุน   สงเสริม   และกํากับดูแลการกระจายอํานาจการบริหารและ 
การจัดการศึกษา  ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริม  สนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับการกระจายอํานาจ 
อยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) จัดใหมีระบบการกํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการกระจาย
อํานาจ  ใหเปนไปตามกฎหมาย 

(๓) ใหขอเสนอแนะหรือแนะนําการใชอํานาจ  ตลอดจนมีอํานาจยับย้ังและแกไขการใช
อํานาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  และสถานศึกษา  ใหเปนไป
ตามกฎหมาย 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห  เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการกระจายอํานาจการบริหารอยางตอเนื่อง 
(๕) รายงานผลการดําเนินการกระจายอํานาจและเสนอแนะปญหาอุปสรรคและแนวทางการ

พัฒนาตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทราบอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่สนับสนุน  สงเสริม  กํากับดูแล  และ

ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดรับมอบการกระจายอํานาจ  ใหเปนไปตามแนวทางที่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

ขอ ๕ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานเห็นสมควร  หรือไดรับการรองขอจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศกําหนดให
รวมกลุมสถานศึกษาหลายแหงทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันหรือตางเขตพื้นที่การศึกษา  เปนระบบ
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา  เพื่อดําเนินการหรือชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่
ไดรับการกระจายอํานาจ  โดยคํานึงถึงความพรอมของแตละสถานศึกษาดวย     



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๖ การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร   ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  บัญญัติใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ท้ังดานวิชาการ  
ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ  และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  รวมทั้งสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง  ท้ังนี้  หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
ดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


