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การบริหารงานบุคคล หมายถึง  การหาทางใช้คนท่ีอยู่ร่วมกนัในองค์กรนั้น ๆ ให้ท างานได ้ผลดีท่ีสุด  

ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด  ในขณะเดียวกนัก็สามารถท าให้ผูร่้วมงานมีความสุขมีความพอใจ ท่ีจะให้ความ
ร่วมมือและท างาน ร่วมกบัผูบ้ริหาร เพื่อใหง้านขององคก์รนั้นๆ ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 
แนวคิด 
 งานบริหารวิชาการเป็นงานหลกั หรือภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้
สถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยั
ส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและจดัการสามารถ พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุน การพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นวิชาการไดอ้ย่างอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
 ๒. เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกบั
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อการพฒันาตนเอง และการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 
 ๓. เพื่อให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาการ
เรียนรู้ท่ีสนองความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน และท้องถ่ิน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 ๔. เพื่อให้สถานศึกษาไดป้ระสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง 
 



ขอบข่าย/ภารกจิ 
๑. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
๒. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
๓. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
๔. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๕. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
๖. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
๗. การนิเทศการศึกษา 
๘. การแนะแนวการศึกษา 
๙. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๐.  การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
๑๑.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

 ๑๒. การส่งเสริม และสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 
  
ขอบข่ายการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๑. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

     แนวทางการปฏิบติั 
     ๑ .๑  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ .๒๕๕๑  สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
     ๑.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่ อก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ
เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๑.๓ จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆท่ีก าหนดให้มีในหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยพยายามบูรราการเน้ือหาสาระ ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกนัและระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
     ๑.๔ น าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และบริหารจดัการใชห้ลกัสูตรใหเ้หมาะสม 
     ๑.๕ นิเทศการใชห้ลกัสูตร 
     ๑.๖ ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
     ๑.๗ ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
  
๒. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 



     แนวทางการปฏิบติั 
     ๒.๑ ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
     ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความ
สนใจและความถนัดของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ สถานการณ์ การประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบติัจริง การส่งเสริมให้รักการ
อ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง      การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระกิจกรรม ทั้งน้ีโดยจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดักระบวนการเรียนรู้และ  การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือเครือข่าย ผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน
มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
     ๒.๓ จดัใหมี้การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเนน้นิเทศท่ีการร่วมมือช่วยเหลือ
กนัแบบกลัยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัหรือแบบอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม 
     ๒.๔ ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
 ๓. การวดัผล ประเมินผลและเทยีบโอนผลการเรียน 

     แนวทางการปฏิบติั 
     ๓.๑ ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
     ๓.๒ ส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการวดัผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     ๓.๓ ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินผลตาม
สภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบติั และผลงาน 
     ๓.๔ จดัให้มีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน
ประกอบการ และอ่ืนๆตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
     ๓.๕ พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
 ๔. การวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 

     แนวทางการปฏิบติั 
     ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหารการจดัการและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
     ๔.๒ ส่งเสริมใหค้รูศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใหแ้ต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๔.๓ ประสานความร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ตลอดจนเผยแพร่ผลการวจิยัหรือพฒันาคุณภาพ     
การเรียนการสอน และงานวชิาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 



  
๕. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

     แนวทางการปฏิบติั 
     ๕.๑ ศึกษา วเิคราะห์ ความจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อจดัการเรียนการสอน และบริหารงาน
วชิาการ  
     ๕.๒ ส่งเสริมใหค้รูผลิต พฒันาส่ือ และนวตักรรมการเรียนการสอน 
     ๕.๓ จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และการพฒันางานดา้นวชิาการ 
     ๕.๔ ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาและการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
จดั      การเรียนการสอน และการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน 
 ๖. การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
     แนวทางการปฏิบติั 
     ๖.๑ ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน                         
     ๖.๒ จดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัอ่ืน ท่ีจดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 
     ๖.๓ จดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพฒันาให้เกิดองคค์วามรู้ และประสานความร่วมมือสถาน
ศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ในการจดัตั้ง ส่งเสริม พฒันา
แหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั 
     ๖.๔ ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจดักระบวนการเรียนรู้
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ๗. การนิเทศการศึกษา 

     แนวทางการปฏิบติั 
     ๗.๑ จดัระบบการนิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
     ๗.๒ ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกบั
สถานศึกษา 
     ๗.๓ ประเมินผลการจดัระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
     ๗.๔ ติดตาม ประสานงานกบัหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศงานวชิาการ 
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
     ๗.๕ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์การจดันิเทศการศึกษาในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืน 
หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาทุกองคก์ร 



  
๘. การแนะแนวการศึกษา 

     แนวทางการปฏิบติั 
     ๘.๑ จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และกระวนการเรียนการสอน 
     ๘.๒ ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
     ๘.๓ ติดตามและประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
     ๘.๔ ประสานความร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศึกษากบั
สถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวทุกองคก์ร 
 ๙. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     แนวทางการปฏิบติั 
     ๙.๑ จดัระบบโครงสร้างองคก์ร ใหร้องรับการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๙.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา อตัลกัษณ์ของสถานศึกษาและ
ตวัช้ีวดัของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของหน่วยงานต้นสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ๙.๓ วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
     ๙.๔ ด าเนินการพฒันางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
     ๙.๕ ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายใน และการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
     ๙.๖ ประสานงานกบัหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ       
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
     ๙.๗ ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
  
 
๑๐. การส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน 

     แนวทางการปฏิบัติ 
     ๑๐.๑ การศึกษา ส ารวจความตอ้งการ สนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน 



     ๑๐.๒ จดัให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทกัษะ ทางวิชาการ เพื่อการพฒันาทกัษะทาง
วชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ิน 
     ๑๐.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา และท่ีจดัโดย บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
     ๑๐.๔ ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
 ๑๑. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษา และองค์กรอืน่ 
     แนวทางการปฏิบัติ 
     ๑๑.๑ ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีจดัการศึกษาระดบัพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเ้คียงเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และ   ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ๑๑.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับองค์กรต่างๆทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ๑๒. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

     แนวทางการปฏิบัติ  
     ๑๒.๑ ศึกษาและส ารวจขอ้มูลการจดัการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการในการไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
วชิาการของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
     ๑๒.๒ ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาวิชาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
     ๑๒.๓ จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
คู่มอืการปฏิบัติ 

กลุ่มงานงานบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 



การบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ  

๑. นางสาวดวงพรทิพย ์    ยมโชติ      ครูโรงเรียนบา้นหาดทรายรี               เป็นหวัหนา้การเงินฯ 
๒. นางสาวอาริตา        หนูแข         พนง.ราชการ รร.บา้นหาดทรายรี        เป็นผูช่้วยงานการเงินฯ   

 
การบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้โรงเรียนจดัการศึกษาอยา่ง

เป็นอิสระ  คล่องตวั  สามารถบริหารการจดัการศึกษาไดส้ะดวด  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและมีความรับผดิชอบ 
โรงเรียนนิติบุคคล  นอกจากมีอ านาจหน้าท่ีตามวตัถุประสงค์ขา้งตน้แล้ว  ยงัมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฏ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหน้าท่ีของโรงเรียนขั้นพื้นฐานท่ี
เป็นนิติบุคคลสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546  ลงวนัท่ี  7 กรกฏาคม  พ.ศ. 2546 

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงก าหนดให้
โรงเรียนนิติบุคคลมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1. ใหผู้อ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูแ้ทนนิติบุคคลในกิจการทัว่ไปของโรงเรียนท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก 
2. ให้โรงเรียนมีอ านาจปกครอง  ดูแล  บ ารุง  รักษา  ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาค

ให้เวน้แต่การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยท่ี์มีผูบ้ริจาคให้โรงเรียน  ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

3. ใหโ้รงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธ์ิหรือด าเนินการทางทะเบียนทรัพยสิ์นต่างๆ  ท่ีมีผูอุ้ทิศใหห้รือโครงการ
ซ้ือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษาใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 

4. กรณีโรงเรียนด าเนินคณบดีเป็นผูฟ้้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง  ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินคดีแทนสถานศึกษา
หรือถูกฟ้องร่วมกบัสถานศึกษา  ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบติัราชการ  ในกรอบอ านาจ ผูบ้ริหารต้อง
รับผดิชอบเป็นการเฉพาะตวั 

5. โรงเรียนจดัท างบดุลประจ าปีและรายงานสาธารณะทุกส้ินปีงบประมาณ 
 

แนวคิด 
 งานบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายได้จากบริการ  มาใช้บริหารจดัการเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 
 
  
 



วตัถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 ๒. เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 
 ๓. เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 
 ขอบข่ายภารกจิ 
 ๑. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 

๑.๑ การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
๑.๒ การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 
๑.๓ การวเิคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

๒. การจดัสรรงบประมาณ 
    ๒.๑ การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
    ๒.๒ การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
    ๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ 
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
    ๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
    ๓.๒ การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
๔. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
    ๔.๑ การจดัการทรัพยากร 
    ๔.๒ การระดมทรัพยากร 
    ๔.๓ การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
    ๔.๔ กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
    ๔.๕ กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 
๕. การบริหารการเงินและบญัชี 
    ๕.๑ การบริหารการเงิน 
    ๕.๒ การจดัท าบญัชีการเงินและบญัชี 
    ๕.๓ การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
    ๕.๔ การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน 

 ๖. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
     ๖.๑ การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
     ๖.๒ การจดัหาพสัดุ 
     ๖.๓ การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจดัซ้ือจดัจา้ง 



     ๖.๔ การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ 
 ขอบข่ายการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๑. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
     ๑.๑ การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 

           แนวทางการปฏิบติังาน 
           ๑) วเิคราะห์ทิศทางและยทุธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ไดแ้ก่เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           ๒) ศึกษาขอ้ตกลงผลการปฏิบติังานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณทุกระดบัไดแ้ก่เป้าหมาย
การให้บ ริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ขอ้ตกลงผลการปฏิบติังานของเขตพื้นท่ี และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีตอ้งการ
ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุขอ้ตกลงท่ีสถานศึกษาท ากบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           ๓) ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัการจดัและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ี
การศึกษา และตามความตอ้งการของสถานศึกษา 
           ๔) วเิคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามขอ้ตกลงท่ีท ากบัเขตพื้นท่ีการศึกษาดา้นปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ตลอดจนตน้ทุน ซ่ึงตอ้งค านวณตน้ทุนผลผลิตขององคก์ร และผลผลิตงาน /โครงการ 
           ๕)จดัท าขอ้มูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมี
ผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
           ๖) เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศใหแ้ก่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 
 
 
 ๑.๒ การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 
           แนวทางการปฏิบัติ 
             ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการดงัน้ี 
           ๑) ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
           ๒) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา(SWOT) และ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
           ๓)  ก าหนดวสิัยทศัน์(Vision)  พนัธกิจ(Mission)  และเป้าประสงค(์Corporate Objective)  ของสถานศึกษา 
           ๔) ก าหนดกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
           ๕) ก าหนดผลผลิต(Outputs) ผลลัพธ์(Outcomes) และตัวช้ีว ัดความส าเ ร็จ(Key Performance 
Indicators :KPIs)  โดยจดัท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 



           ๖) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลพัธ์ ท่ีสอดคลอ้ง
กบั    ผลปฏิบติังานของสถานศึกษา 
           ๗) จดัท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลกั 
           ๘) จดัให้รับฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
           ๙) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

๑.๓  การวเิคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

  แนวทางการปฏิบติั 
           ๑) จดัท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกบัผลผลิตและ
ผลลพัธ์ ตามตวัช้ีวดัความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของแผนงาน งาน
โครงการ เม่ือ     เขตพื้นท่ีการศึกษาแจง้นโยบาย แผนพฒันามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลกัเกณฑ์ ขั้นตอน
และวธีิการจดัตั้งงบประมาณใหส้ถานศึกษาด าเนินการ 
           ๒) จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง(Medium Term Expenditure Framework : 
MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีตอ้งการด าเนินการใน ๓ ปีขา้งหน้า พร้อมกบัปรับแผนงาน 
งานโครงการ และกิจกรรมหลกั ให้สอดคลอ้งกบัประมาณรายไดข้องสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณ 
           ๓) จดัท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณรายจ่ายระยะกลาง(MTEF) 
เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลอ้งเชิงนโยบาย 
           ๔) จดัท าร่างขอ้ตกลงบริการผลผลิต (ร่างขอ้ตกลงผลการปฏิบติังาน) ของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งท า
กับเขตพื้นท่ีการศึกษาเม่ือได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 ๒. การจัดสรรงบประมาณ 
     ๒.๑ การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) จดัท าขอ้ตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เม่ือไดรั้บงบประมาณ 
           ๒) ศึกษาขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจง้ผา่นเขต
พื้นท่ีการศึกษา แจง้ให้สถานศึกษาทราบในเร่ืองนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลกัเกณฑ์  
ขั้นตอน และวธีิการจดัสรรงบประมาณ 
           ๓) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ี
การศึกษาแจง้ ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดจ้ากแผนการระดมทรัพยากร 



           ๔) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตาม
แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษาเพื่อจดัล าดบัความส าคญั และก าหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสาย
งาน              งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บและวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร 
           ๕) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ใหส้อดคลอ้งกบักรอบวงเงินท่ีไดรั้บ 
           ๖) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซ่ึงระบุแผนงาน งานโครงการท่ี
สอดคลอ้งวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บและวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดรั้บตามแผนระดมทรัพยากร 
           ๗) จดัท าขอ้ร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
           ๘) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
           ๙) แจง้จดัสรรวงเงินและจดัท าขอ้ตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ  
     ๒.๒ การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) จดัท าแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบติังานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณแลว้สรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน(แยกเป็น          
ค่าครุภณัฑ ์ค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ(ตามนโยบายพิเศษ) 
           ๒) เสนอแผนการใชง้บประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมติัเงินเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผา่น
เขตพื้นท่ีการศึกษาไปยงัคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อส านกังบประมาณ 
     ๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ 

           แนวทางการปฏิบติั 
           การโอนเงิน ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนและวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
 
 ๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
     ๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้ งงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส 
           ๒) จดัท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ และแผนการงบประมาณรายไตรมาส 
           ๓) จดัท าแผนงานก ากบัตรวจสอบติดตามและป้องกนัความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 



           ๔) ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
ติดตามผลของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
           ๕) จดัท าขอ้สรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอขอ้ปัญหาท่ีอาจท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อใหส้ถานศึกษาเร่งแกปั้ญหาไดท้นัสถานการณ์ 
           ๖) รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           ๗) สรุปขอ้มูลสารสนเทศท่ีได้และจดัรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) ก าหนดปัจจยัหลกัความส าเร็จ ตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPIs)ของสถานศึกษา 
           ๒) จัดท าตัวช้ีวดัความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา 
           ๓) สร้างเคร่ืองมือเพื่อการประมวลผล ผลผลิตตามตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ตกลงการ
ให ้ ผลผลิตของสถานศึกษา 
           ๔) ประเมินแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา และจดัท ารายงานประจ าปี 
           ๕) รายงานผลการประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
     ๔.๑ การจัดการทรัพยากร 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) ประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ
รายการสินทรัพยข์องสถานศึกษาเพื่อใชท้รัพยากรร่วมกนั 
           ๒) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกบับุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
           ๓) สนบัสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกนัใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 
  
    ๔.๒ การระดมทรัพยากร 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
(MTEF) และแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชว้งเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายไดง้บประมาณไว้
เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 



           ๒) ส าหรับขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุน
ทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษา โดยตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกพร้อมกบัให้มี
การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 
           ๓) ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วงงาน องค์กรและท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพให้การ
สนบัสนุนการจดัการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรม 
           ๔) จดัท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ แหล่งการ
สนบัสนุน เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผูรั้บผดิชอบ 
           ๕) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมสถานศึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบและด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
           ๖) เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีตอ้งใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไป
ตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ ทั้งตามวตัถุประสงค์และไม่ก าหนด
วตัถุประสงค ์
     ๔.๓ การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 

           แนวทางการปฏิบติั 
           ๑) วิเคราะห์ศกัยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจดัหารายไดแ้ละสินทรัพยใ์นส่วนท่ีจะน ามาซ่ึง
รายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจดัท าทะเบียนขอ้มูล 
           ๒) จัดท าแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้ และบริหารรายได้และ
ผลประโยชน์ตามแต่สภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
           ๓) จดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ และจดัท าทะเบียนคุมเก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
     ๔.๔ กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) ส ารวจประเภทกองทุน และจดัท าขอ้มูลยอดวงเงินและหลกัเกณฑข์องแต่ละกองทุน 
           ๒) ส ารวจความตอ้งการของนกัเรียนและคดัเลือกเสนอใหกู้ย้มืตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
           ๓) ประสานการกูย้มืกบัหน่วยปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
           ๔) สร้างความตระหนกัแก่ผูกู้ย้มื 
           ๕) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
     ๔.๕ กองทุนสวสัดิการเพือ่การศึกษา 
           แนวทางการปฏิบัติ 



           ๑) จดัระบบสวสัดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทั้งการ
จดัหาและการใชส้วสัดิการเพื่อการศึกษา 
           ๒) วางระเบียบการใชเ้งินสวสัดิการ 
           ๓) ด าเนินการจดัสวสัดิการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
           ๔) ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
 ๕. การบริหารการเงินและบัญชี 
 ๕.๑  การบริหารการเงิน 
  แนวทางการปฏิบัติ 
      การเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกนั
เงินไวเ้บิกเหล่ือมปี ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนและวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
     ๕.๒ การจัดท าบัญชีการเงิน 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) ตั้งยอดบญัชีระหวา่งปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลงัการปิดบญัชีงบประมาณปีก่อน และ       
การตั้งยอดก่อนปิดบญัชีงบประมาณปีก่อน 
           ๒) จดัท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบญัชีงบประมาณ โอนปิดบญัชีเงินนอกงบประมาณเขา้บญัชี
ทุน และบญัชีเงินรับฝากเงินรับประกนัตั้งยอดบญัชีสินทรัพยท่ี์เป็นบญัชีวสัดุหรือ(บญัชีสินคา้คงเหลือ) และบญัชี
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน พร้อมทั้งจดัท าใบส าคญัการลงบญัชีทัว่ไปโดยใชจ้  านวนเงินตามรายการหลงัการปรับปรุง 
           ๓) บนัทึกเปิดบญัชีคงคา้ง(พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบนัทึกรายการดา้นเดบิตในบญัชีแยก
ประเภท(สินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้าย) และบนัทึกรายการดา้นเครดิตในบญัชีแยกประเภท(หน้ีสิน ทุน รายได)้ 
           ๔) บนัทึกบญัชีประจ าวนั ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายไดจ้ากการขายสินคา้
หรือ    การให้บริการการรับเงินรายได ้การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การซ้ือวสัดุหรือ
สินคา้คงเหลือ     เงินทดรองจ่าย เงินมดัจ า และค่าปรับ รายไดจ้ากเงินกูข้องรัฐ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน การรับเงิน
บริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกนั การจ่ายเงินให้
หน่วยงานท่ีปฏิบติัการตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผดิทางละเมิด 
           ๕) สรุปรายการบนัทึกบญัชีทุกวนัท าการสรุปรายรับรายจ่ายผา่นไปบญัชีแยกประเภทเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร และเงินฝากคลงั ส าหรับรายการอ่ืนและรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปให้ผ่านรายการเขา้บญัชีแยก
ประเภท        ณ วนัท่ีท าการสุดทา้ยของเดือน 
           ๖) ปรับปรุงบญัชีเม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ โดยปรับรายการบญัชีรายได้จากงบประมาณคา้งรับ 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย/รับท่ีไดรั้บล่วงหนา้ ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้/รายไดค้า้งรับ วสัดุหรือสินคา้ท่ีใชไ้ประหวา่งงวดบญัชี 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 



           ๗) ปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เพื่อบนัทึกบญัชีรายไดสู้งกวา่(ต ่ากวา่) ค่าใชจ่้ายในงวดบญัชี และ
ปิดรายการรายได้สูง(ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบญัชี เขา้บญัชีรายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบญัชี
รายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงั เขา้บญัชีรายไดแ้ผน่ดิน หากมียอดคงเหลือใหโ้อน เขา้บญัชีรายไดแ้ผน่ดินรอน าส่งคลงั 
           ๘) ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวนั และ        
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตอ้งของบญัชีแยกประเภททัว่ไปและการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของบญัชียอ่ยและทะเบียน 
           ๙) แกไ้ขขอ้ผิดพลาดจากการบนัทึกรายการผิดบญัชี จากการเขียนขอ้ความผิดหรือตวัเลขผิด จาก       
การบนัทึกตวัเลขผิดช่องบญัชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าขอ้ความหรือตวัเลขผิดลงลายมือช่ือย่อก ากบั
พร้อม       วนัเดือนปีแลว้เขียนขอ้ความหรือตวัเลขท่ีถูกตอ้ง 
     ๕.๓ การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

           แนวทางการปฏิบติั 
           ๑) ท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานตน้สังกดัส านกังานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบญัชีกลาง
ภายในวนัท่ี ๑๕ ของเดือนถดัไป โดยจดัท ารายงานรายไดแ้ผน่ดินรายงานรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รายงานเงินประจ า
งวด 
           ๒) จดัท ารายงานประจ าปี โดยจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน จดัท างบแสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน งบกระแสเงินสดจดัท าโดยวิธีตรง จดัท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจดัส่งรายงานประจ าปีให้
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผา่นเขตพื้นท่ีการศึกษาและจดัส่งส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบญัชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 
     ๕.๔ การจัดท าและจัดหาแบบพมิพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           จดัท าและจดัหาแบบพิมพข้ึ์นใชเ้องเวน้แต่เป็นแบบพิมพก์ลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงาน       
ตน้สังกดัหรือส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าข้ึนเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
 ๖. การบริหารพสัดุและสินทรัพย์ 
     ๖.๑ การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนส ารวจวสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างทั้งหมดเพื่อ
ทราบสภาพการใชง้าน 
           ๒) จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ 



           ๓)จดัท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวสัดุ ครุภณัฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งท่ีซ้ือหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีไดจ้ากการบริจาคท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกคุมไวโ้ดยบนัทึกทะเบียนคุม
ราคา วนัเวลาท่ีไดรั้บสินทรัพย ์
           ๔) จดทะเบียนเป็นท่ีราชพสัดุ ส าหรับท่ีดินอาคาร หรือส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียงัไม่ด าเนินการ และท่ี
ยงัไม่สมบูรณ์ ใหป้ระสานกบักรมธนารักษ ์ หรือส านกังานธนารักษจ์งัหวดั เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นปัจจุบนั และให้
จดัท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั 
           ๕) จดัท าระบบฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ซ่ึงอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนควบคุม
สินทรัพยก์็ได ้ถา้สถานศึกษามีความพร้อม 
           ๖) จดัท าระเบียบการใช้ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการจดัหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๖.๒ การจัดหาพสัดุ 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจดัท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดู
กิจกรรมท่ีตอ้งใช้พสัดุท่ียงัไม่มีตามทะเบียนควบคุมทรัพยสิ์น และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตาม
มาตรฐานกลาง 
           ๒) จดัท าแผนระยะปานกลางและจดัหาวสัดุทั้งในส่วนท่ีสถานศึกษาจดัหาเองและท่ีร่วมมือกบั
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจดัหา 
     ๖.๓ ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ้าง 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) จดัท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็นแบบ
มาตรฐาน 
           ๒) ตั้งคณะกรรมการข้ึนก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีท่ีไม่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานโดยด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
           ๓) จดัซ้ือจดัจา้ง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลกัษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/
ขายแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จดัท าสัญญาและเม่ือตรวจรับงานให้
มอบเร่ืองแก่เจา้หนา้ท่ีการเงิน วางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผูข้าย/ผูจ้า้ง 
     ๖.๔ การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ 
           แนวทางการปฏิบัติ 
           ๑) จดัท าทะเบียนคุมทรัพยสิ์นใหเ้ป็นปัจจุบนั 
           ๒) ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์น 
           ๓) ก าหนดให้มีผู ้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นระบบและแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอทุกปี  



           ๔) ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลงัการใชง้านส าหรับทรัพยสิ์นท่ีมี
สภาพไม่สามารถใชง้านไดใ้หต้ั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาเพื่อท าจ าหน่ายหรือขอร้ือถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มอืการปฏิบัติ 

กลุ่มงานงานบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

 



งานบริหารงานบุคคล 
 

ผู้รับผดิชอบ  
๑. นางสาวรังสินี     ร่มร่ืน          ครูโรงเรียนบา้นหาดทรายรี                    เป็นหวัหนา้บริหารงานบุคคล  
๒. นางสาววรรณลิษา   ลือชยั    ครูจา้งสอนโรงเรียนบา้นหาดทรายรี       เป็นผูช่้วยงานบริหารงานบุคคล 

 
แนวคิด 

 งานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการบริหารงานด้านบุคคล ให้เกิดความคล่องตวั อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติมีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

 วตัถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการบริหารบุคคลถูกตอ้ง รวดเร็วเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 ๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบติัภารกิจท่ีรับผิดชอบให้
เกิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเต็มตามศกัยภาพ โดยยึดมัน่ในระเบียบวินยั 
จรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานแห่งวชิาชีพ 

 ๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการย่องย่องเชิดชู
เกียรติ        มีความมัน่คงและความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ การศึกษาของผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

 

 ขอบข่าย/ภารกจิ 

๑. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
๒. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
๔. วนิยัและการรักษาวนิยั 



๕. การออกจากราชการ 
 

 ขอบข่ายการด าเนินงานของสถานศึกษา 

๑. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

    ๑.๑ การวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน 

          แนวทางการปฏิบัติ 

          ๑) วเิคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 

          ๒) จดัท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ ก าหนด 

          ๓) น าเสนอแผนอตัราก าลงัเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

           ๔) น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 

     ๑.๒ การก าหนดต าแหน่ง 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) สถานศึกษาจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           ๒) น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี พิจารณาอนุมติั 

     ๑.๓ การขอเลือ่นต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

           ๒) ประเมินขอเล่ือนวิทยฐานะ /ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ ก าหนด 



           ๓) ส่งค าขอปรับปรุงต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี พิจารณาอนุมติัและเสนอผูมี้อ านาจแต่งตั้ง 

 ๒. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

     ๒.๑ ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากรณไีด้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) การสอบแข่งขนั การสอบคดัเลือกและการคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในต าแหน่ง
ครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด 

           ๒) การบรรจุแต่งตั้งผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูง 

   (๑) ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและขอ
อนุมติัต่อ ก.ค.ศ. 

   (๒) เม่ือ ก.ค.ศ. อนุมติัแลว้ให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทย
ฐานะและใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

     ๒.๒ การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด 

           ๒) กรณีการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก ๑) สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  

 



    ๒.๓ การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       ๑) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           (๑) เสนอค าร้องขอยา้ยไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมติัของผูป้ระสงคย์า้ยและผูรั้บยา้ยแลว้แต่กรณี  

           (๒) บรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับยา้ยมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขต
พื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการครูหรือบุคลากร ทางการศึกษา 

           (๓) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและขอ้มูลประวติัส่วนตวัไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจดัท า
ทะเบียนประวติัต่อไป 

     ๒) การโอนหรือการเปลีย่นสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

           แนวทางการปฏิบัติ(ม.๕๘) 

           ๑) เสนอค าร้องของการขอโอนของราชการพนักงานส่วนทอ้งถ่ินไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

           ๒) บรรจุแต่งตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 

     ๒.๔ การบรรจุกลบัเข้ารับราชการ 

           การบรรจุกลบัเขา้รับราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีออกจากราชการ(มาตรา ๖๔) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา ๖๕) ออกจากราชการเพื่อรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร(มาตรา ๖๖) และลาออกจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
ขา้ราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๖๗) 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           กรณีออกจากราชการ(มาตรา ๖๔) เสนอค าขอของผูข้อกลบัเขา้รับราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อขออนุมติั อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ผูมี้อ  านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

           กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา ๖๕) ให้ยื่นเร่ืองขอกลบัเขา้รับราชการภายใน
ก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติัแต่ไม่เกิน ๔ ปี ใหผู้มี้อ  านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 



           กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ย การรับราชการทหาร(มาตรา ๖๖) 
ให้ยื่นเร่ืองขอกลบัเขา้รับราชการภายในก าหนด ๑๘๐ วนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร ให้ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 
๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

           กรณีลาออกจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(มาตรา ๖๗) สมคัรเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ ท่ีตอ้งการจะรับเขา้รับราชการเสนอเร่ืองไปให้ ก.ค.ศ. หรือผูท่ี้ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณา
อนุมติั เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ใหผู้มี้อ  านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

     ๒.๕ การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้ให้รอง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถา้มีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทนถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรอง
ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้ให้สถานศึกษาเสนอขา้ราชการท่ี
เหมาะสม ใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งขา้ราชการในสถานศึกษา คนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษา
ราชการแทน(มาตรา ๕๔ แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

           กรณีต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลง หรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีราชการได้ ให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง(มาตรา ๖๘ แห่งกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) 

 ๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

     ๓.๑ การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         ๑) การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 

              แนวทางการปฏิบัติ 

             (๑) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็น
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

             (๒) แจ้งภาระงาน มาตราคุณภาพงาน มาตราฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้
ปฏิบติังาน 



             (๓) ด าเนินการติดตาม ประเมินผล และจดัใหมี้การพฒันาตามความเหมาะสมและต่อเน่ือง 

 

         ๒) การพฒันาระหว่างปฏิบัติหน้าทีร่าชการ(ม. ๗๙) 

              แนวทางการปฏิบัติ 

             (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาและสถานศึกษา 

             (๒) ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

             (๓) ด าเนินการพฒันาตามหลกัสูตร 

             (๔) ติดตามประเมินการพฒันา 

             (๕) รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         ๓) การพฒันาก่อนเลือ่นต าแหน่ง (ม. ๘๐) 

              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) ศึกษา วิเคราะห์ คุณลกัษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลกัษณะงานตามต าแหน่งท่ีได้รับการ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

              (๒) ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชีพท่ีเหมาะสม 

              (๓) ติดตาม ประเมินการพฒันา  

         ๔) การพฒันากรณไีม่ผ่านการประเมินวทิยฐานะ (ม. ๕๕) 

              แนวทางการปฏิบติั 
(๑) ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
(๒) รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

    ๓.๒ การเลือ่นข้ันเงินเดือนข้าราชการครู 

           ๑) การเลือ่นขั้นเงินเดือนกรณปีกติและกรณพีเิศษ 



              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

              (๒) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก .ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

              (๓) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ตอ้งช้ีแจงเหตุใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าวทราบ 

              กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตาย      
อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

              (๔) รายงานการสั่งเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจดัเก็บขอ้มูลลงในทะเบียนประวติัต่อไป 

         ๒) การเลือ่นขั้นเงินเดือนกรณถีึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 

              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) แจง้ช่ือผูต้ายและขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยงัคณะรัฐมนตรี 

              (๒) สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผูต้ายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ 

              (๓) รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป 

         ๓) การเลือ่นขั้นเงินเดือนกรณไีปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวจัิย 

              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอ้มูลของผูไ้ปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติั
งานวจิยั จากสถานศึกษาหรือสถาบนัฝึกอบรม 

              (๒) ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

              (๓) สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับผูท่ี้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 



              (๔) รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     ๓.๓ การเพิม่ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           กรณีการเพิ่มค่าจา้งของลูกจา้งประจ าหรือลูกจา้งชัว่คราวโดยใชเ้งินงบประมาณให้ด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด 

           กรณีการเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายไก้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

     ๓.๔ การด าเนินการเกีย่วกบับัญชีถือจ่ายเงินเดือน 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

     ๓.๕ เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนอืน่ 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

 

     ๓.๖ งานทะเบียนประวตัิ 

         ๑) การจัดท าและเกบ็รักษาทะเบียนประวตัิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) สถานศึกษาจดัท าทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒ 
ฉบบั 

              (๒) สถานศึกษาเก็บไว ้๑ ฉบบั ส่งไปเก็บไวท่ี้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๑ ฉบบั 

              (๓) เปล่ียนแปลงบนัทึกขอ้มูลลงในทะเบียนประวติั 

         ๒) การแก้ไข วนั เดือน ปีเกดิ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 



              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้งมีความประสงคจ์ะแกไ้ข วนั เดือน ปีเกิด    
ยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผูบ้งัคบับญัชาขั้นต้น ประกอบด้วย สูติบตัร ทะเบียนราษฎร์ 
หลกัฐานทางการศึกษา 

              (๒) ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

              (๓) น าเสนอไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่ออนุมติัแกไ้ขต่อ ก.ค.ศ. 

              (๔) ด าเนินการแกไ้ขในทะเบียนประวติั 

              (๕) แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     ๓.๗ งานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           (๑) ตรวจสอบผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สมควรไดรั้บการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

           (๒) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัพรรดิมาลาแก่
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

           (๓) จดัท าทะเบียนผูท่ี้ไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัพรรดิมาลา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   
ดิเรกคุณาภรณ์ และผูคื้นเคร่ืองราชอิสริยาภร 

     ๓.๘ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

           แนวทางการปฏิบติั 
           (๑) ผูข้อมีบตัรกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลต่างๆ โดยมีเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

           (๒) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้ง 

           (๓) น าเสนอผูมี้อ านาจลงนามในบตัรประจ าตวั โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัโดยคุมทะเบียนประวติัไว ้

           (๔) ส่งคืนบตัรประจ าตวัถึงสถานศึกษา 

     ๓.๙ งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท     
งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกยีรติและให้ได้รับเงินวิทยพฒัน์ และการจัดสวสัดิการ 
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์และวธีิทีเ่กีย่วข้อง 

 



 

 

 

 ๔. วนัิยและการรักษาวนัิย 

     ๔.๑ กรณคีวามผดิวนัิยไม่ร้ายแรง 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได ้ความจริงและ
ความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เม่ือมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 

           ๒) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งยติุเร่ืองในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบวา่ไม่ไดก้ระท าผิด
วินัย หรือสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามี
ความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 

           ๓) รายงานการด าเนินการทางวนิยัไม่ร้ายแรงไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     ๔.๒ กรณคีวามผดิวนัิยร้ายแรง 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           (๑) ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอนัมีมูลวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

           (๒) ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงโทษ 

           (๓) ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

           (๔) รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     ๔.๓ การอุทธรณ์ 

           แนวทางการปฏิบัติ 



           กรณีอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเร่ืองขอ
อุทธรณ์ต่อ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

        กรณีอุทธรณ์ความผิดวินยัท่ีร้ายแรง  ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเร่ืองขออุทธรณ์
ต่อ  ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

     ๔.๔ การร้องทุกข์ 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 
ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 

           กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคบัขอ้งใจ 
เน่ืองมาจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ให้ร้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 

     ๔.๕ การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าความผดิ 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

           ๒) ด าเนินการใหค้วามรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวญัและก าลงัใจการจูงใจ ฯลฯ อนัท่ีจะเสริมสร้างและ
พฒันาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

           ๓) หมัน่สังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกนัและขจดัเหตุเพื่อมิให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผิด
วนิยัตามควรแก่กรณี 

 ๕. การออกจากราชการ 

     ๕.๑ การลาออกจากราชการ 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูช่้วย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน 

           ๒) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



     ๕.๒ การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพฒันาอย่างเข้มต ่ากว่าเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) ด าเนินการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือเขา้รับ
การพฒันาอยา่งเขม้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด 

           ๒) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

           ๓) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผูท่ี้ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบติัราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ออกจากราชการ 

           ๔) รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

     ๕.๓ การออกจากราชการกรณขีาดคุณสมบัติทัว่ไป 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

           ๒) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหาก
ภายหลงัปรากฏว่าขาดคุณสมบติัโดยทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

           ๓) รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

     ๕.๔ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งพกัราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อนในกรณีท่ีครูผูช่้วย ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาวา่ท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรงจนถูกตั้งคระกรรมการสอบสวน หรือ
ถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระท าผดิทางอาญา (เวน้แต่ไดก้ระท าผดิโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)  

           ๒) รายงานการสั่งพกัราชการหรือการให้ออกจากราชการไวก่้อนไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

     ๕.๕ การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 



           ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก .ค.ศ. ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยงั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานอกจากการด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยงัสามารถด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ีไดคื้อ 

         ๑) กรณเีจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างสม ่าเสมอ 

              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการอนัเน่ืองมาจากการเจบ็ป่วย 

              (๒) ถา้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการเม่ือเห็นวา่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้

              (๓) รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         ๒) กรณไีปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 

              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมคัรใจจะไป
ปฏิบติัราชการตามความประสงคข์องทางราชการออกจากราชการ 

              (๒) รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         ๓) กรณส่ัีงให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทัว่ไป 

             ตามมาตรา ๓๐ แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผูไ้ม่มี
สัญชาติไทย (ม. ๓๐(๑)) กรณีเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตาม(ม.
๓๐(๔)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม. ๓๐
(๕)) กรณีเป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี(ม. ๓๐(๕)(๗)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง(ม. ๓๐ (๘)) หรือกรณีเป็น
บุคคลลม้ละลาย (ม. ๓๐ (๙)) 

              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบติัใน 
มาตรา(ม. ๓๐(๑)(๔) (๕)(๗) (๘)หรือ(๙)) แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 

              (๒) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหผู้ข้าดคุณสมบติั ตามขอ้ ๑ ออกจากราชการ 

              (๓) รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 



 

 

 

         ๔) กรณขีาดคุณสมบัติทัว่ไป 

              กรณีสงสัยวา่เป็นผูท่ี้ไม่เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข(ม. ๓๐ (๓))  

              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ครูผูช่้วย     
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผูใ้ดเป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไป (ม.๓๐ (๓)) 

              (๒) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

              (๓) เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา ๓๐(๓)          
ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการ 

         ๕) กรณมีีเหตุอนัควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

              แนวทางการปฏิบัติ 

              (๑) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือครูผูช่้วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
บกพร่องในหนา้ท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

              (๒) ถา้คณะกรรมการสอบสวนและผูอ้  านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผูช่้วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนไม่เป็นผูห้ยอ่นความสามารถไม่บกพร่องในหนา้ท่ีราชการ หรือเป็นผูป้ระพฤติตนเหมาะสม ให้
สั่งยุติเร่ือง แต่ถา้คณะกรรมการสอบสวนและผูอ้  านวยการสถานศึกษาเห็นวา่ เป็นผูห้ยอ่นความสามารถบกพร่อง
ในหนา้ท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเร่ืองไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

              (๓) เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่ง
ใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

     ๕.๖ กรณมีีมลทนิมัวหมอง 

           แนวทางการปฏิบัติ 



           (๑) ผูอ้  านวยการศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินยัอยา่งร้ายแรงกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยอยา่ง
ยิ่งวา่ครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไดมี้การกระท าความผิดวินยัอยา่งร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชดัพอท่ีจะสั่งลงโทษทางวินยัอยา่งร้ายแรง ใหรั้บราชการต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
อยา่งร้ายแรง 

           (๒) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอ อ.
ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

           (๓) เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง
กรณี     ถูกสอบสวนขา้งตน้ ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

     ๕.๗ กรณไีด้รับโทษจ าคุกด้วยค าส่ังของศาลหรือโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุกในความผิด
ทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           (๑) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน เม่ือปรากฏ
ว่าครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

           (๒) รายงานผลการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คู่มอืการปฏิบัติ 
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

 



งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผดิชอบ 

๑. นางอนุสรา      เพชรเจียรนยั          ครูโรงเรียนบา้นหาดทรายรี             เป็นหวัหนา้งานบริหารทัว่ไป 
๒. นางสาวสุภาวดี     แหล่งหลา้         พนง.ราชการ รร.บา้นหาดทรายรี      เป็นผูช่้วยงานบริหารทัว่ไป 
๓. นางสาวจุฬาทิพย ์    พลรู้              ครูอตัราจา้ง รร.บา้นหาดทรายรี          เป็นผูช่้วยงานบริหารทัว่ไป 

 
 

 งานบริหารทั่วไป  เป็นภารกิจหน่ึงของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส่งเสริมการปฏิบติังาน ของ
โรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
เช่น  การด าเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานพฒันาระบบและเครือข่าย  
ขอ้มูลสารสนเทศ  การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา  การจดั ระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม  สนบัสนุนดา้นวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทัว่ไป  การดูแล
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน  การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอธัยาศยั  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานส่งเสริมงานกิจการ
นกัเรียน  การประชาสัมพนัธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุน  และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  งาน
ประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน  งานบริการ
สาธารณะ 
 

 แนวคิด 

 งานบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆบรรลุผล

ตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนุนและการ

อ านวยการ และความสะดวกต่างๆในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรม

และเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงาน

ท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ตลอดจน การมีส่วน

ร่วมขิงบุคคล ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 วตัถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบติังานของสถานศึกษา

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 ๒. เพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซ่ึงจะก่อให้เกิด

ความรู้ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 

 ขอบข่ายและภารกจิ 

 ๑. การด าเนินงานธุรการ 

 ๒. งานเลขนุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๓. การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

 ๔. การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

 ๕. การจดัระบบบริหารและพฒันาองคก์ร 

 ๖. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๗. การส่งเสริม สนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป 

 ๘. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

 ๙. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

 ๑๐. การรับนกัเรียน 

 ๑๑. การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

 ๑๒. การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 

 ๑๓. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 

 ๑๔. การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และ

สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

 ๑๕. งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

 ๑๖. การจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

 ๑๗. งานบริการสาธารณะ 

 ๑๘. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 



 

 ขอบข่ายการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 ๑. การด าเนินงานธุรการ 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) ศึกษาวเิคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

     ๒) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพโดยอาจน าระบบ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงานใหเ้หมาะสม 

     ๓) จดับุคลากรรับผดิชอบและพฒันาใหค้วามรู้ ความสามารถ ในการปฏิบติังานธุรการ ตามระบบท่ี

ก าหนดไว ้

     ๔) จดัหา Hardware และ Software ใหส้ามารถรองรับการปฏิบติังานดา้นธุรการไดต้ามระบบท่ีก าหนด

ไว ้

     ๕) ด าเนินการงานธุรการตามระบบท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยยดึหลกัความถูกตอ้ง รวดเร็ว ประหยดั และ

คุม้ค่า 

     ๖) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมี้ประสิทธิภาพ 

๒. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

     ๒) สนบัสนุนขอ้มูลรับทราบหรือด าเนินการตามมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ๓) ด าเนินการในดา้นธุรการในการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ๔) จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมในเร่ืองการอนุมัติ อนุญาตสั่งการเร่งรัดการ

ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 

  

 



๓. การพฒันาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) ส ารวจเครือข่ายขอ้มูลระบบสารสนเทศ 

     ๒) จดัท าทะเบียนเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

     ๓) จดัท าระบบฐานขอ้มูลของสถานศึกษาเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้ง

กบัฐานขอ้มูลเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     ๔) พฒันาบุคลากรผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ 

และทกัษะในการปฏิบติัภารกิจ 

     ๕) จดัระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอ่ืน เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 

     ๖) น าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพนัธ์ 

     ๗) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ และปรับปรุงพฒันาเป็นระยะๆ 

 ๔. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

     แนวทางการปฏิบติั 

     ๑) จดัใหมี้ระบบประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 

     ๒) พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

     ๓) ประสานงานกบัเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน

งานการศึกษาของสถานศึกษา 

     ๔) เผยแพร่ขอ้มูลเครือข่ายการศึกษาใหบุ้คลากรในสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

     ๕) ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเครือข่ายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสถานศึกษา 

     ๖) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ี

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  



๕. การจัดระบบบริหารและพฒันาองค์กร 

๕.๑ การจัดระบบการบริหาร 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) ศึกษา วเิคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของสถานศึกษา 

           ๒) วางแผนออกแบบระบบการจดัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการท างานและ          

การบริหารงานของสถานศึกษา 

           ๓) น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการ

ในสถานศึกษา 

           ๔) ประกาศและประชาสัมพนัธ์ใหส่้วนราชการตลอดจนประชาชนทัว่ไปทราบ 

           ๕) ด าเนินการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท่ีก าหนด 

           ๖) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจดัระบบบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ 

     ๕.๒ การพฒันาองค์กร 

           แนวทางการปฏิบัติ 

           ๑) ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาองค์กรของ

สถานศึกษา 

           ๒) ก าหนดแนวทางการพฒันาองคก์รใหค้รอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลย ีและกล

ยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา 

           ๓) ด าเนินการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้าง 

ภารกิจ เทคโนโลยแีละกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

           ๔) ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลพัธ์ ตวัช้ีวดั ในการปฏิบติังานของบุคลากร 

           ๕) ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแนวทางการพฒันาองคก์รเป็นระยะๆอยา่งต่อเน่ืองและ

สม ่าเสมอ 

           ๖) น าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาองคก์รและกระบวนการปฏิบติังานให้เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 



 ๖. งานเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) ส ารวจขอ้มูลดา้นเทคโนโลย ีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

     ๒) วางแผนก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชใ้นการ

บริหารและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

     ๓) ระดมจดัหาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหง้านดา้นต่างๆของสถานศึกษา 

     ๔) สนบัสนุนใหบุ้คลากรน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษามาใชใ้นการบริหารและพฒันา

การศึกษา 

     ๕) ส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการผลิตรวมทั้งการใช้

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

     ๖) ส่งเสริมใหมี้การวิจยัและพฒันาการผลิตการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

     ๗) ติดตามประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใชท่ี้คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการ

เรียนรู้ 

 ๗. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวชิาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทัว่ไป 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) ส ารวจปัญหาความตอ้งการจ าเป็นของดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทัว่ไป 

     ๒) จดัระบบส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวก ในการบริหารดา้นวชิาการ งบประมาณ 

บุคลากรและบริหารทัว่ไป 

     ๓) จดัหาส่ือวสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานทุกดา้น 

     ๔) ติดตาม ประเมินผลการสนบัสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของบุคลากรในดา้น

ต่างๆ 

     ๕) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้การสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆให้มี

ความยดืหยุน่คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 

 ๘. การดูแลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 



     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) ก าหนดแนวทางการวางแผนบริหารจดัการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

     ๒) บ ารุง ดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพท่ีมัน่คง 

ปลอดภยั เหมาะสมพร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ 

     ๓) ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารและสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิด

ความคุม้ค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

     ๔) สรุป ประเมินผล และรายงานการใชอ้าคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

 ๙. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) ประสานงานกับชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจขอ้มูล จ านวนนักเรียนท่ีจะเขา้รับบริการทาง

การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

     ๒) จดัท าส ามะโนผูเ้รียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

     ๓) จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศจากการส ามะโนผูเ้รียน เพื่อใหส้ามารถน าขอ้มูลมาใช้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     ๔) เสนอขอ้มูลสารสนเทศการส ามะโนผูเ้รียนใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

 ๑๐. การรับนักเรียน 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) ให้สถานศึกษาประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีการบริการการศึกษาร่วมกนัและเสนอ

ขอ้ตกลงใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นชอบ 

     ๒) ก าหนดแผนการรับนกัเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     ๓) ด าเนินการรับนกัเรียนตามแผนท่ีก าหนด 

     ๔) ร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาในการ

เขา้เรียน 

     ๕) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขา้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 



 ๑๑. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) ส ารวจความตอ้งการในการเขา้รับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั 

     ๒) ก าหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจดัและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินท่ีสอดคล้องกบั

แนวทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     ๓) ด าเนินการจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือทั้ง ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสมและ

ศกัยภาพของสถานศึกษา 

     ๔) ประสานเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

     ๕) ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั เพื่อปรับปรุงแกไ้ขพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

 ๑๒. การส่งเสริมกจิการนักเรียน 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจดักิจกรรมของนกัเรียนของสถานศึกษาโดยสนบัสนุนให้

นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 

     ๒) ด าเนินการจดักิจกรรมนกัเรียนและส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

อยา่งหลากหลายตามความถนดัและความสนใจของนกัเรียน 

     ๓) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าไดคิ้ดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน

และ   การใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

     ๔) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไ้ข การส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อให้การจดักิจกรรมเกิด

คุณค่าและประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

 ๑๓. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 



     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) ศึกษาความตอ้งการในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความตอ้งการ

ใน     การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลทางการศึกษาของชุมชน 

     ๒) วางแผนการประชาสัมพนัธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องคก์ร สถาบนั

และส่ือมวลชนในทอ้งถ่ิน 

     ๓) จดัใหมี้เครือข่ายการประสานงานประชาสัมพนัธ์ 

     ๔) พฒันาบุคลากรผูรั้บผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ

ประชาสัมพนัธ์ผลงานของสถานศึกษา 

     ๕) สร้างกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ประชาสัมพนัธ์ 

     ๖) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีได้รับและน าไปด าเนินการปรับปรุง

แกไ้ขพฒันาใหเ้หมาะสม ต่อไป 

 ๑๔. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร และหน่วยงานอื่น 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร และ

หน่วยงานอ่ืน 

     ๒) ให้ค  าปรึกษาแนะน า ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกบั

บุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

 

 ๑๕. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 

     ๒) วเิคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจยัเส่ียง และจดัล าดบัความเส่ียง 

     ๓) ก าหนดมาตรฐานในการป้องกนัความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 



     ๔) วางแผนการจดัการระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

     ๕) ใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกนัความเส่ียงไปใชใ้นการควบคุมการด าเนินงาน

ตามภารกิจ 

     ๖) ด าเนินการควบคุมตามหลกัเกณฑม์าตรการและวธีิการท่ีส านกังานตรวจเงินแผน่ดินก าหนด 

     ๗) ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีก าหนดและปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

     ๘) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

 ๑๖. งานบริการสาธารณะ 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) จดัใหมี้ระบบการบริการสาธารณะ 

     ๒) จดัระบบขอ้มูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบ้ริการต่อสาธารณะ 

     ๓) ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร และบริการอ่ืนๆแก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศกัยภาพของ

สถานศึกษา 

     ๔) พฒันาระบบการใหบ้ริการแก่สาธารณชนใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผูม้ารับบริการ 

     ๕) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูม้าขอรับบริการ 

     ๖) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขพฒันาระบบงานบริการสาธารณะ 

 ๑๗. งานทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในงานอืน่ 

     แนวทางการปฏิบัติ 

     ๑) จดัใหมี้บุคลากร รับผดิชอบงานตามความเหมาะสมและศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 

     ๒) ใหผู้ท่ี้รับผดิชอบงานวางแผนการปฏิบติังาน และด าเนินการใหเ้สร็จส้ินตามภารกิจท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

     ๓) ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

     ๔) ประเมินผล การปฏิบติังานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

 



แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต ๑  

๘. กำรดูแลอำคำรสถำนท่ีและ
สภำพแวดล้อม 

๙. กำรจดัท ำส ำมะโนนักเรียน 

๑๐. กำรรับนักเรียน 

๑๑. กำรส่งเสรมิและประสำนงำนกำร
จัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และ
ตำมอัธยำศัย 

๑๒. กำรส่งเสรมิงำนกิจกำรนักเรยีน 

๑๓. กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศกึษำ 

๑.กำรด ำเนินงำนธุรกำร 

๒.งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

๓.กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 

๔. กำรประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 

๕. กำรจดัระบบบริหำรและพัฒนำองค์กร 

๖. งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

๗. กำรส่งเสริม สนับสนุนด้ำนวิชำกำร 
งบประมำณ บุคลำกร และบริหำรทั่วไป 

๑.กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนด
ต ำแหน่ง 

๒.กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

๓. กำรเสรมิสร้ำงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

๔.วินัยและกำรรักษำวินัย 

๕.กำรออกจำกรำชกำร 

๑. กำรพัฒนำหลักสตูร 

๒. กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้

๓. กำรวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน 

๔. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

๕. กำรพัฒนำสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ 

๖. กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู ้

๗. กำรนิเทศกำรศึกษำ 

๘. กำรแนะแนวกำรศึกษำ 

๙. กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

๑๐. กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน 

๑๑. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
วิชำกำรกับสถำนศึกษำอ่ืน 

๑๒. กำรส่งเสรมิและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร ฯลฯ 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

๑. กำรจดัท ำและเสนอของบประมำณ 

๒. กำรจดัสรรงบประมำณ 

๓. กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมนิผล และ
รำยงำนผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน 

๔. กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อ
กำรศึกษำ 

๕. กำรบริหำรกำรเงินและบัญชี 

๖. กำรบริหำรพสัดุและสินทรัพย ์

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 



 

 
 
 
 
 


