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ค ำปรำรภ 
 

  เอกสารประกอบการบริหารงานโรงเรียนปากแรกวิทยาคมฉบับนี้ได้ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนในรูปแบบของการบริหารสถานศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
บุคลากรในสังกัดโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม  ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ลักษณะงาน และความรับผิดชอบไว้ให้ถือ
เป็นหลักปฏิบัติ จะได้ทราบว่างานในหน้าที่ใดมีขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพียงใด หน่วยงานนั้นๆ 
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนั้นก็เป็น
การกระจายอ านาจในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบได้ทั่วถึง บุคลากรทุกคนได้มีบทบาทร่วมกันบริหารงาน 
และร่วมกันแก้ปัญหางานโรงเรียนตามก าลังความคิด ความสามารถของตนอย่างเต็มที่และมีความเป็นอิสระในด้าน
การหาวิธีด าเนินงานในหน้าที่ของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องรอรับค าสั่งอยู่ทุกๆ 
โอกาส ท าให้เกิดความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น 
 
  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และได้ด าเนินงานโดยวิธีการจัดท าเอกสารประกอบการบริหารเป็น
แนวทางในการด าเนินงานนั้น ปรากฏว่า ครูและเจ้าหน้าที่ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย บุคลากร
มีความเข้าใจลักษณะงาน ขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ของตน อ านาจหน้าที่ของตนดีขึ้น เพราะมีความรู้ความ
เข้าใจงานชัดเจนขึ้น จึงปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและงานเป็นระบบชัดเจน ฉะนั้น จึงมีความเชื่อว่าเอกสารฉบับนี้ 
จะอ านวยประโยชน์ให้การบริหารงานของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมให้เกิดผลดียิ่งขึ้น และหวังว่าครูและ
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ทุกคน ตลอดจนคนงานนักการภารโรงจะได้น าเอกสารนี้ไปเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้
เกิดผลดี มีประสิทธิภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือคุณประโยชน์ของสถาบันและสังคมส่วนรวม คือ ชาติ
บ้านเมืองของเรา 
 
 
 

    (นายณฐกรณ์  ด าชะอม) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 
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บทบำทและหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้  

1. วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดระบบงาน บทบาทวิธีด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จของการ 
 ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใน 
 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทาง 
 ราชการ และนักเรียนผู้รับบริการ  

2. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารทั่วไป 
3. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารงานกิจการ 

 นักเรียน 
  4.   ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารงบประมาณและ 

 สินทรัพย์ 
5. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารวิชาการ 
6. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารบุคคล 
7. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ติดตามให้ค าปรึกษา และให้ 

 การนิเทศ 
8. บังคับบัญชาครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ และนักเรียนให้ 

 สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบของราชการ 
9. ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ 
10. จัดสวัสดิการต่างๆ อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 

 ชั่วคราวและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ  
11. สร้างขวัญ ก าลังใจและบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 
12. ควบคุมดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการ 

 บริหารจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่าง 
 ต่อเนื่อง 

13. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น 
14. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลเป็นฐาน 
15. น านวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษามาใช้ และเผยแพร่เพื่อพัฒนาการบริหาร 

 วิชาการของสถานศึกษา 
16. พัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่นิยมของ 

 ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 
17.เป็นผู้น าทางความคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน 

 ของหน่วยงานต้นสังกัด 
18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 
1. งำนหลักสูตรและกำรสอน 
 1.1 งำนพัฒนำหลักสูตร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน 
 3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา
สาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 4. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
 5. จัดท าหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 
 6. ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 
 7. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2 งำนจัดตำรำงสอนและสนับสนุนกำรสอน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกับ
กลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตราก าลัง 
 2. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
 3. จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง  และติดตาม ควบคุมให้การด าเนินการตามตารางสอนให้
ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัดของผู้เรียน 

6. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.3 งำนจัดสอนแทน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 
 2. จัดครูสอนแทนในรายวิชาที่ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
 3. บันทึก จัดท าสถิติการจัดสอนแทน น าเสนอผู้บริหารต่อไป 

4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 



 1. ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ
สถานศึกษา 
 2. จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3. ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ 
 4. ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง 
 6. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. งำนทะเบียน 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดท าระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
 2. จัดท าฐานข้อมูลนักเรียน ตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและใบประกาศนียบัตร 

3. ด าเนินการให้มีการข้ึนทะเบียนนักเรียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาและงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบันและสามารถ

ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
5. ด าเนินการรับมอบตัว ลงทะเบียนประวัติ ติดตาม ย้าย จ าหน่ายและการลาออกของนักเรียนให้ถูกต้อง

ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา แก้ไขหลักฐานต่างๆ 
7. จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน 
8. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
9. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. งำนวัดผลและเทียบโอนผลกำรเรียน 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการบริหารงานวัดผลและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปฏิทินงานวัดและประเมินผล 
 2. จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผล 
 3. ตรวจสอบ กลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน 
 4. วางแผนและด าเนินการจัดสอบวัดและประเมินผล การสอบแก้ตัว การเรียนซ้ าของนักเรียน ติดตาม 
ก ากับ ดูแลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 
 5. จัดท าแบบฟอร์มงานวัดผล เอกสารการวัดและประเมินผล 
 6. ด าเนินการจัดท าข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน กรอกข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
ของครู ในระบบงานวัดผล และส่งต่องานทะเบียน 



 7. ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนแต่ละคนเมื่อจบช่วงชั้น เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบ ถ้วน
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการจบช่วงชั้น 

8. จัดท าสาระเครื่องมือและวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
9. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ 
10. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
11. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาให้เห็นชอบ

และเสนอผู้บริหารโรงเรียนตัดสินอนุมัติการเทียบโอน 
12. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
13. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. งำนศูนย์ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. การจัดท าสารสนเทศ ศูนย์สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2. สนับสนุนการติดตามผลการใช้ศูนย์สื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่า 
3. ประเมินผลการใช้ศูนย์สื่อ/แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
5. จัดท าทะเบียนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
6. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งำนห้องสมุด 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ดูแลสถานที่ของห้องสมุดให้มีบรรยากาศแหล่งการเรียนรู้ เหมาะส าหรับการส่งเสริมการเรียนการสอน 

2. เก็บสถิติและรายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายวิชาการ 
3. ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเพ่ือให้การด าเนินงานของห้องสมุดมีประสิทธิภาพ  
4. ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด 
5. จัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ตามระบบการจัดหนังสือ เพ่ือสะดวกแก่การค้นคว้า 
6. ดูแล รักษา ซ่อมแซมหนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้บริการ 
7. บริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
8. จัดนิทรรศการ/กิจกรรมเพ่ือ การใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน 
9. ให้บริการยืม – คืน หนังสือแก่นักเรียนและครู 
10. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. งำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. นิเทศติดตามประเมินผลการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน 



3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
4. ประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนร่วมกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืน 
5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8. งำนแนะแนว 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดองค์กรบริหารงานแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดในขอบข่ายของการ
บริการแนะแนว 
 2. ด าเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และด าเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนอ่ืนๆ เพ่ือการศึกษา 
 3. ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
รวมทั้งนักเรียนกลุ่มที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระภายนอก 
 4. จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
 5. ประสานงานการจัดสอนวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่างๆ รวมทั้ง
ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
 6. จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนปีการศึกษา และน าเสนอเป็นเอกสารเผยแพร่เมื่อ
สิ้นภาคเรียน/ปี 
 7. การจัดกิจกรรมแนะแนว 
 8. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
9. งำนนิเทศกำรศึกษำ 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดระบบการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
2. ด าเนินงานนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
3. ประเมินการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา 
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. งำนรับนักเรียน 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการด าเนินงานและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สาหรับการรับนักเรียน 

2. ด าเนินการรับนักเรียนตามช่วงเวลาที่โรงเรียนก าหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับนักเรียนและจัดทารายงานผู้บริหารทราบ 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. งำนพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำร 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  



 1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เสนอ

รายงาน 
3. จัดซื้อ จัดหา ควบคุม บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มบริหารวิชาการ จัดเก็บและดูแลพัสดุ 

อุปกรณ์ ของส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
4. จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มงานภายในกลุ่มบริหารวิชาการ ด าเนินจัดท าเป็นสารสนเทสกลุ่มบริหารวิชาการ 
5. จัดท าเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือด าเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ งานของกลุ่มบริหารวิชาการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
7. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
8. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เป็นที่ปรึกษาในการก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
2. ร่วมพิจารณางาน โครงการ งบประมาณของงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. ติดตาม ดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานตามขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1.กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 
 2.กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
 3.งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
 4.งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 5.งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.งานระดมทรัพยากร 

 
บทบำทหน้ำที่ของหัวหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดท ามาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน การปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน ด้านการเงินและการการพัสดุของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินด้านแผนงานและงบประมาณ

ของโรงเรียน 
3. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน งบประมาณ การพัสดุและการเงินของโรงเรียน 
4. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ.2558 
5. จัดท างบประมาณเบิกจ่าย ควบคุมการท าบัญชี และท าทะเบียนเกี่ยวกับงานทุกประเภทตามระเบียบ 

ราชการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการตรวจสอบหลักฐานการรับ -จ่ายเงินประจ าวันของ

โรงเรียน ให้ด าเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 
2520 ข้อ 20 และข้อ 37 อย่างเคร่งครัด โดยให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและลงลายมือชื่อก ากับหลังใบเสร็จรับเงิน
ใบสุดท้าย ทุกวันที่มีการรับเงิน หรือจ่ายเงิน ตรวจสอบสมุดเงินสดประจ าวัน ทะเบียนคุมเงินแยกประเภท ทั้ง 5 
เล่ม   ถูกต้องตรงกันหรือไม่ แล้วลงลายมือชื่อ ก ากับแล้วจึงส่งเอกสารและตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
โรงเรียน ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน หลังปิดบัญชี เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ให้ด าเนินการตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 53 อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบ
ตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และลงลายมือชื่อไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน น าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจพร้อมรหัส เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในที่
ปลอดภัย น ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือรับทราบและลงลายมือชื่อ ทุกวันที่มี
การรับจ่ายเงิน วันท าการถัดไปน าเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับเงินไปจ่าย 
ต่อไป 



8. ควบคุมดูแลก ากับให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่การบัญชี ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 อย่างเคร่งครัด 

9. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงเรียนจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ลงนามในใบสั่งซื้อ/จ้าง ใบสั่งจ่าย  

10. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้จัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดท า
บัญชีวัสดุจัดท าทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/จ้าง ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

11. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน ในการออกเอกสาร หลักฐานและใบส าคัญการรับและ
จ่ายเงิน 

12. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การจัดการ การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาให้ด าเนินไปได้ด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

13. นิเทศและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 
14. วางระบบขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ตามโครงการของข้าราชการครูให้ชัดเจน 

โปร่งใสเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
2. วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
2.1แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี 
2.2แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 

3. น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เสนอขอ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ช่วยเหลือประสานงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
6. จัดท าปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 
7. ประสานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
9. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
10. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



งำนแผนงำนและสำรสนเทศโรงเรียน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. การจัดและเสนอของบประมาณ 

1.1การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
    1.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           1.1.2 ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ 
ได้แก่เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต 
(Service Deliverygreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                1.1.3 ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทาง
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 
                               1.1.4 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท า กับเขตพ้ืนที่
การศึกษาด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/
โครงการ 

1.1.5 ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ผล 
การศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

           1.1.6 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 
 1.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

 1.2.1 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยง 
กับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของ
แผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
    1.2.2 จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure 
Framework: MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้า 
พร้อมกับปรับแผนงานงาน โครงการและกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
    1.2.3 จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะ 
ปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

 1.2.4 จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของ 
สถานศึกษาท่ีจะต้องท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษาเม่ือได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
2.1การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 

2.1.1 จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับ 
งบประมาณ 



    2.1.2 ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแจ้งผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ข้ันตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
    2.1.3 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

 2.1.4 วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง 
สายงานและตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด งบประมาณ 
ทรัพยากรของแต่ละสายงานงานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอก
งบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

2.1.5 ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับ กรอบวงเงิน 
ที่ได้รับ 

2.1.6 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงกา 
ที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 

 2.1.7 จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนด 
ผู้รับผิดชอบ 
    2.1.8 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2.1.9 แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับ 
ไปด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

3.1.1 จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบ 
ประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตร
มาส 
    3.1.2 จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มี
ความเสี่ยงสูง 
    3.1.3 ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผน
ตรวจสอบติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
    3.1.4 จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจ
ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
    3.1.5 รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    3.1.6 สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.2 ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
    3.2.1 ก าหนดปัจจัยหลักความส าคัญ และตัวชี้วัด (Key Performance 
lndicators:KPls) ของสถานศึกษา 

3.2.2 จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิต 
ของสถานศึกษา 



3.2.3 สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
    3.2.4 ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
    3.2.5 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
งานสารสนเทศโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานสารสนเทศโรงเรียน 
2. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
4. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่าง ๆ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม EISและโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และลงใน เว็บไซด์

ของโรงเรียน 
6. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. จัดท ารายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
8. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน 
9. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ 
10. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตมที่ได้รับมอบหมาย 

 
งำนตรวจสอบและควบคุมภำยใน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการ 
ด าเนินงานตามภารกิจ 
6. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
7. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



งำนกำรเงิน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดท าแผนการใช้งบประมาณ โดยก าหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ 
การประจ าปี งบประมาณ สรุปเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน 

1.2 เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงิน 
1.3 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการ 

ใช้งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
2. เงินโอนงบประมาณแนวทางปฏิบัติการโอนเงินให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก า 

หนด 
3. การบริหารการเงิน แนวทางปฏิบัติการเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การ

น าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด งาน
การเงินมีการแยกเป็นงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 

3.1 งานการเงินงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 
 - ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ 
- เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจ า 
 - เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร 
- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู 
 - ท าหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 - จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการ 

ค่ารักษาพยาบาล , เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจ้างประจ า เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากรรับเงินเหล่านั้นทาง
ธนาคาร 

 - ด าเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจ าปีของข้าราชการครูและแจกแบบช าระเงิน 
ให้แก่บคุลากรทุกคน 

 - จัดท า ปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน 
 - งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.2 งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา 
 - รับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 

   - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
   - รับ ,ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 - ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน 
 - ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด 
 - ติดตามทวงถาม ใบส าคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ 
 - ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 
 - จ่ายค่าจ้างชั่วคราว 
- ท าสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน 
 - ท าสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 



 - งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
 - ออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา 
 - งานอ่ืนๆ ทีได้รับมอบหมาย 

งำนกำรบัญชี มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดท าบัญชีการเงิน แนวทางการปฏิบัติ 

   1.1 ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปี 
ก่อน และ การตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 

1.2 ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงิน 
รับฝาก และเงินประกัน บัญชีวัสดุ พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลัง
การปรับปรุง 

 1.3 บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง )พึงรับพึงจ่าย: Accrual Basis( โดยบันทึกรายการด้านเดบิตใน 
บัญชีแยกประเภท )หนี้สิน ทุน รายได้ 

 1.4 บันทึกบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขาย 
สินค้า หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินอก 
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ า และค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน กรเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด 
   1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงิน
สด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง 

1.6 ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
ค่าใช้จ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อม
ราคาค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

  1.7 ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า )ต่ า กว่า( ค่าใช้จ่ายในงวด 
บัญชีและปิดรายการได้สูง )ค่า( กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง )ค่า( กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดิน
น าส่ง คลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้ แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
   1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือ 
ประจ าวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และการ 
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

1.9 แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชีจากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด 
จาก การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลง ลายมือก ากับ 
พร้อมวันเดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง 

2. การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน แนวทางปฏิบัติ 
   2.1 จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงาน
เงินประจ างวด 

2.2 จัดท ารายงานประจ าปีโดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงาน 
ทางการเงินงบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจ าปี ให้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ 



กรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 
2.3 การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 

หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดท าข้ึนเพ่ือจ าหน่ายจากแจก 
2.4 ประสานการท างานของแผนกการเงิน 
2.5 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งำนพัสดุและสินทรัพย์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติ 

1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 
เพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 

1.2 จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ 
ประโยชน์ 

1.3 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน 
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 

1.4จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ 
และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับ กรมธนารักษ์ หรือส านักงาน ธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

1.5 จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
1.6 จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. การจัดหาพัสดุ แนวทางการปฏิบัติ 

2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อ 
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม มาตรฐาน
กลาง 

2.2 จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และร่วม 
มือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

3. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
3.1จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณี 

ที่เป็นแบบมาตรฐาน 
3.2 ตั้งคณะกรรมการข้ึนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็น 

แบบมาตรฐาน โดยด าเนินการไปตามระเบียบ 
3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ 

จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญาและเมื่อตรวจรับ
งานให้ มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฏีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
 
 
 
 



4. การควบคุม บ ารุงรักษา และเอกสารที่เก่ียวข้อง แนวทางการปฏิบัติ 
4.1 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
4.2 ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
4.3 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
4.4 ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สิน 

ที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและจ าหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
 5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ 

ตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตาม 
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ 
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานคุณภาพประจ าปีของ
สถานศึกษา 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. การจัดการทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติ 
1.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ทราบรายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
1.2 วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 

เอกชน 
1.3 สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ต่อ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
2. การระดมทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติ 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปาน 



กลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้
งบประมาณไว้ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 

2.2 ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับ 
ทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มี
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

2.3 ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ 
การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ 
แหล่งสนับสนุน เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 

2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 

2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้ 
เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

3. การจัดหารายได้และผลประโยชน์ แนวทางการปฏิบัติ 
3.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะ 

น ามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจัดท าทะเบียนข้อมูล 
3.2 จัดท า แนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้ และบริหารรายได้ และ 

ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
3.2 จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดท าทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไป 

ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขอบข่ำยงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กำรบริหำรงำนบุคคล  

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม  เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม  เพ่ีอด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้ เกิด
ความคล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผล
ส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
5. เพ่ือเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของงำนบุคคล 
การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ 

เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย
งานบุคคลเป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ที่จะท าให้โรงเรียน ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เพราะงานบุคลากร
เป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
   ขอบเขตกำรบริหำรบุคคล ในโรงเรียนก ำหนดไว้  ดังนี้ 
       1. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
        2. งานเลื่อนเงินเดือน 
       3. งานการส่งเสริมวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และประวัติบุคลากร 
       4. งานขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
        5. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 
       6.งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
        7.งานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากร 
        8.งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
        9.งานประกันสังคม 
 



     
บทบำทหน้ำที่โดยทั่วไปของงำนบุคคลมีดังต่อไปนี้ 
    1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ 
    2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
    3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน 
    4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 
    5. ควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 
จุดประสงค์ของโรงเรียน 
    1. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ 
    3. ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 
    4. ด าเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน 
    5. ด าเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 
ภำรกิจงำนบุคคล 
1. กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
   1.1 ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
   แนวทำงกำรปฏิบัติ 
       1.การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  1.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
   แนวทางการปฏิบัติ 
       1. กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด                    
        2. กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่
สถานศึกษาก าหนด 
 1.3  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2. กำรเลื่อนขั้นเงินเดอืนข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
      2.1 กำรเลื่อนขั้นเงินเดอืนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  

 
      แนวทำงกำรปฏิบัติ 
         1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         2. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
         3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสั่ง



ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
      กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
         4. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
        5.งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
    2.2 กำรเพิ่มค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
   แนวทำงกำรปฏิบัติ 

กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ก าหนด 

กรณีการเพ่ิมค้าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการ จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
   2.3 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ำยเงินเดือน 
   แนวทำงกำรปฏิบัติ 
      ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   2.4 เงินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทนอื่น 
   แนวทำงกำรปฏิบัติ 
      ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
3 งำนส่งเสริมวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและประวัติบุคลำกร 
    3.1 กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  

   แนวทำงกำรปฏิบัติ 
       1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
       2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย 
หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง 
       3. รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           4.งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   3.2 กรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง 
    แนวทำงกำรปฏิบัติ 
       1. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิด



วินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
       2. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่พิจารณาลงโทษ 
       3. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ 
       4. รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.3 กำรอุทธรณ์ 
    1.กำรอุทธรณ์กรณีควำมผิดวินัย 
      แนวทำงกำรปฏิบัติ 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 3.4 กำรร้องทุกข์ 
    แนวทำงกำรปฏิบัติ 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท า
ของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่หรือ ก.ค.ศ.
แล้วแตก่รณี 
 
   4 งำนขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์ 
    แนวทำงกำรปฏิบัติ 
          1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
          2. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
          3. จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
          4.งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.1 กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
       แนวทำงกำรปฏิบัติ 
          1. ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
          2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
          3. น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 
          4. ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

5.งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
   4.2 งำนขอหนังสือรับรอง งำนขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปต่ำงประเทศ งำนขออนุญำตลำอุปสมบท งำนขอ
พระรำชทำนเพลิงศพ กำรลำศึกษำต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และกำรจัดสวัสดิกำร ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เกี่ยวข้อง    
    แนวทำงกำรปฏิบัติ 
             ด าเนินการตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
5. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
       5.1 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
            แนวทำงกำรปฏิบัติ 
           1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
           2. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน 
ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน 
           3. ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
          4.งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง  
   6.1 กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน  
        แนวทำงกำรปฏิบัติ 
       1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
      2. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
             3. น าเสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพ้ืนที่                             

  4. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
   5.งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   6.2 กำรก ำหนดต ำแหน่ง  
        แนวทำงกำรปฏิบัติ 
       1. สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2. น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
น าเสนอ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่    

  3. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 7 งำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศบุคลำกร   
     7.1. การจัดท าคู่มือครูและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง   

            แนวทำงกำรปฏิบัติ 
            1. สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
            2. สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ 1 ฉบับ         
            3.เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 
            4.งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 

   8 งำนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
      แนวทำงกำรปฏิบัติ 
    1. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
    2. ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

  3.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   9. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ำยประกันสังคม  
           แนวทำงกำรปฏิบัติ 
      1. ด าเนินการตามทีส่ านักงานประกันสังคมก าหนด 

2. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



งำนบริหำรทั่วไป 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.  ก าหนดนโยบายงานบริหารทั่วไป 
2.  ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ด าเนินไปตามนโยบายที่ก าหนด 
3.  พิจารณางานหรือโครงการที่งานต่าง ๆ ในงานบริหารทั่วไปที่ขอจัดท า 
4.  ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ 
การของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป 
5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.  หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  การจัดท านโยบายและแผน 
1.1.  เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารทั่วไป 
1.2.  การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานบริหารทั่วไป และ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

             1.3.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
  2.  ก ากับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป 

3.  จัดประชุมคณะกรรมการงานบริหารทั่วไป ประจ าเดือน เพ่ือติดตาม รับทราบปัญหา สรุปงาน
ประจ าเดือน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกกลุ่มของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน  
ทั้งราชการ เอกชน  มูลนิธิ สมาคมและชุมชน 

5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.  งำนอำคำรสถำนที่   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1.  วางแผนก าหนดงาน / โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ 
2.2.  วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 
2.3.  จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ีอุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้อง 

พิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
2.4.  จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
2.5.  จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ใน

สภาพดี  ดูแลสีอาคารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
2.6.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอ้ีและอ่ืน ๆ 

ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
2.7.  ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 



2.8.  ดูแลบ ารุงรักษาตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในอาคารและบริเวณอาคารให้เรียบร้อย เป็น
ระเบียบ 

2.9.  ติดตาม ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแล
รักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 

2.10.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
2.11.  ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และ

ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
2.12.  อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดท า

สถิติการให้บริการและรวบรวมข้อมูล 
2.13.  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปีการศึกษา 
2.14.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  งำนสิ่งแวดล้อมและสำธำรณูปโภค มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

3.1.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับสนับสนุน งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค  โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ 

3.2.  จัดตกแต่งบริเวณท่ัวไปให้เป็นสัดส่วน ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและมีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

3.3.  จัดซื้อ จัดหา ก ากับดูแลรักษา ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่
ตลอดเวลา  และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเมื่อมีความจ าเป็น 

3.4.  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ไฟฟ้า ประปา ให้ใช้งานได้สะดวก ตลอดเวลาและเพียงพอต่อ 
ความต้องการ 
3.5.  จัดระบบการสัญจรภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.6.  จัดท าป้าย แนะน าวิธีการใช้น้า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด  การรักษาความสะอาด บันทึกสถิติ
การใช้ 
3.7.  แบ่งเขตพ้ืนที่และจัดผู้รับผิดชอบ 
3.8.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
3.9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.  งำนโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1.  จัดท าแผนงาน  โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้าน โสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียน 
4.2.  ประสานกับฝ่ายบริหารอ่ืนๆ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตทัศนศึกษา 
4.3.  จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
4.4.  จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 
4.5.  จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 



4.6.  จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
4.7.  จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์ 
ห้องควบคุมเสียง  ห้องเรียนรวม ฯลฯ 
4.8.  จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน 
4.9 . จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
4.10.  จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
4.11.  บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
4.12.  ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
4.13.  บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
4.14.  จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 
4.15.  ส ารวจและจัดท าทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับกลุ่มบริหาร 
และกลุ่มสาระฯ ต่างๆ 
4.16.  ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูทั่วไป 
4.17.  จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดท ารายงานประจ าปี ของงานโสตทัศนศึกษา 
4.18.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.  งำนประชำสัมพันธ์  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

5.1.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
5.2.  เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
5.3.  เผยแพร่ข่าวสาร เกียรติคุณและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน 
5.4.  ด าเนินการให้มีและใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการบ ารุงรักษา 
5.5.  ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
5.6.  ให้การบริการเสียงตามสายโดยประสานงานร่วมกับงานโสตทัศนศึกษา 
5.7.  จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียนและวารสาร เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
5.8.  ประชาสัมพันธ์สื่อ  ออนไลน์ 
5.9.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
5.10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.  งำนโภชนำกำร มีหน้ำที่ 

6.1.  ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
6.2.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้าน 
โภชนาการ 
6.3.  จัดบริการสถานที่ จ าหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
6.4.  ดูแล ควบคุม  ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 



6.5.  จัดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
6.6.  ควบคุม ดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
6.7.  ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 
6.8.  รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน พร้อมจัดท าสัญญา 
6.9.  ก าหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจ านวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
6.10.  ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
6.11.  ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
6.12.  ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการ 
6.13.  ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
6.14.  ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
6.15.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
6.16.  ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
6.17.  อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
6.18.  บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 
6.19.  อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
6.20.  เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปี 
6.21.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.  งำนอนำมัยโรงเรียน มีหน้ำที่ 

7.1.  ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ 
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
7.2.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัย

โรงเรียน 
7.3.  ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
7.4.  จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
7.5.  จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
7.6.  จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู  และพนักงานบริการในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาลตามความ

จ าเป็น 
7.7.  จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู  พนักงานบริการ  
7.8.  จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
7.9.  ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียน 
7.10.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
7.11.  ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 



7.12.  ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
7.13.  ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
7.14.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม  
ชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข 
7.15.  จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงาน ประจ าปีของงานอนามัย  ลด 
ขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้ 
เหมาะสม 
7.16.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.  งำนสัมพันธ์ชุมชน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานความสัมพันธ์กับชุมชน 
8.2.  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน 
8.3.  เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนสู่ชุมชน 
8.4.  ประสานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้บริการด้านข่าวสาร ส่งเสริม 
สุขภาพอนามัยส่งเสริมอาชีพ นันทนาการ อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ วิชาการ กิจกรรมเพ่ือ 
พัฒนาชุมชนโรงเรียน และนักเรียน 
8.5.  ด าเนินการงานที่เก่ียวข้องกับสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน 
8.6.  ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรการกุศลต่าง ๆ เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
8.7.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
8.8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.  งำนร้ำนค้ำสวัสดิกำร   มีหน้ำที่ 

9.1.  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
  9.2.  จัดท าระเบียบการจ าหน่ายสินค้า ให้เหมาะสม 
  9.3.  ควบคุมการให้บริการในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและบุคลกร 
          9.4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10.  งานโรงเรียนธนาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.1.  จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนธนาคารให้สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียน 

10.2.  ประสานกับกลุ่มบริหารอื่นๆ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนและธนาคาร  ธ.ก.ส. ในการ 
ด าเนินงาน 
10.3.  เป็นผู้ประสานงานกับธนาคาร  ธ.ก.ส. และอ านวยความสะดวกในการ ฝากและถอนเงิน ของ

นักเรียนและบุคลากร 
10.4.  จัดท าสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการ ฝาก-ถอน และการใช้บริการ 



10.5.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
10.6.  ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจทั้งประชุม แผ่นพับ ใบปลิวและเป็นหนังสือ

ราชการ 
10.7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11.  งำนส ำมะโนผู้เรียน (DMC) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

11.1.  วางแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
11.2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน 
11.3.  สรุปผลโครงการรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
11.4 .  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12.  งำนสำรบรรณ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

12.1.  ร่าง โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
12.2.  ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 
12.3.  ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน )E – Office) 
12.4.  ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
12.5.  ลงเลขท่ีหนังสือออก 
12.6.  บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน 
12.7.  จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือเสนอสั่งการ 
12.8.  จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม 
12.9.  พิมพ์หนังสือรับ – ส่ง โต้ตอบหนังสือ ของกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม 
12.10.  จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
12.11.  สแกนหนังสือท่ีผู้อ านวยการโรงเรียน สั่งการให้ประชาสัมพันธ์ ส่งประชาสัมพันธ์ผ่าน
Application  ต่างๆ 
12.12.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

13.  งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

13.1.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
13.2.  จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้เกิดความเพียงพอและใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริการนักเรียนและบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13.3.  ตรวจสอบ ก ากับติดตาม และพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพ 
13.4.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนางานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
13.5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



14.งำนพนักงำนบริกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

14.1.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานบริหารพนักงานบริการ 
14.2.  มอบหมายงานประจ าและงานอ่ืน ๆ แก่พนักงานบริการ 
14.3.  ควบคุม ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบผลส าเร็จ 
14.4.  ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ 
14.5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สวัสดิการและช่วยเหลือพนักงานบริการด้วยความยุติธรรม 
14.6.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
14.7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



งำนกิจกำรนักเรียน 
1.หัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียน 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
2. ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
3. ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบ

ของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
4. ก ากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิบัติ

หรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการ

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
6. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบาง

โอกาส 
7. ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และระเบียบ วัฒนธรรม

ประเพณี 
8. วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ

สภาพนักเรียน 
9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 
11. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

เพ่ือป้องกันและแก้ไข 
12. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

      13.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
      14.ชว่ยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 

      15.จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป 

      16.ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 

      17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



2.งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   2.1 งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
2. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
3. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
5. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
7. ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2 งำนรักษำวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  

1. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
2. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
3. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
5. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
6. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 
7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
8. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 
9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3 งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 

1. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับ
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 

2. ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งด้านการท างานและระดมทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา 

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



2.งำนระดับชั้นและครูที่ปรึกษำ 
     2.1 งำนระดับชั้น 

     1. ประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษาในสายชั้น 
     2. รับนโยบายการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน/ผู้บริหาร และแจ้งให้ครูที่ปรึกในสายชั้นทราบ 
     3. ประสานกับครูที่ปรึกษาในการควบคุม ดูแล นักเรียนด้านพฤติกรรมด้านการเรียน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

     4. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนในสายชั้น 
     5. เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียนด้วนการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนสอน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารโรงเรียน 
     6. รว่มมือกับฝ่ายงานต่างๆ  ควบคุม ดูแลความประพฤตินักเรียนที่รับผิดชอบ 
     7. นิเทศภายในสายชั้น 
     8. เป็นวิทยากรหรือจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้/อบรมนักเรียน 

     9.นิเทศติดตามการท างานของครูประจ าชั้น 

    10. บันทึกผลการนิเทศไว้เป็นหลักฐาน 

2.2 ครูที่ปรึกษำ 
1.ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถวเข้า

ชั้นเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในสมุดส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรมทุก ครั้งที่มีกิจกรรม 

2. เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม แนะน านักเรียน
ทุกวัน 

3.จัดท าระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและ
ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการ
แต่งกาย การมา เรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ   ผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา    

4.ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ าวัน ตลอดทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอ้ีให้เป็น 
ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา   หรือ  วันส าคัญทาง
ราชการ และ ศาสนา 

5. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ ทั้งต้อง   
ประสานงานกับฝ่ายวัดผล   ฝ่ายแนะแนว   และผู้ปกครอง    

6.  ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่มการเรียน 
การ ท ากิจกรรมในคาบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน                                                                     

7. อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก าหนด เมื่อนักเรียน
ประพฤติ ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน                     



 8.  เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้
นักเรียนมี พฤติกรรมที่ดี                                               

9.  ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ 
เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ                                             

10.  อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ประตู ห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ ให้ถูกวิธี                                                               
11.  ตรวจค้น ตรวจหา สิ่งของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนในที่ 
ปรึกษาสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

           12.  จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา   

           13.  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูที่ดี 
ตลอดเวลา                                                          

               14.  ติดตาม สรปุ ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

               15.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.งำนป้องกันแก้ไขปัญหำสำรเสพติด  

1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
2. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
7. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
9. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
13. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยง 
14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
15. เฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติด 
16. การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
17. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     18.การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 
 



 
 
4. งำนพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม 
เช่น มอบรางวัลคนดีศรีเพ็ญพิทย์ เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่าง ๆ 

2. จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่องความ

สะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็นการสร้าง

ขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
7. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

5.งำนเวรประจ ำวันและเวรรักษำกำรณ์ 
1. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความเหมาะสม 

ก าหนดให้เวรยามปฏิบัติดังนี้                       

     1.1 ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา     
1.2 จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความเห็นชอบ 
อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน                                                  
1.3 ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา 
หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป                                                                     
1.4 มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับ 
หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 30 นาที   

 1.5 เวรยามในวันหยุดราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ราชการก าหนด  

1.6 รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียนและผู้บังคับบัญชาทราบ           

  1.7 สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน 

6.งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน  

1. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 



3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการส าหรับ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
7. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี  
8. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่

เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
9. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์และ

ความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
12. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. งำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

1. รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือราชการ 
2. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือท่ีมาถึงฝ่ายกิจการนักเรียน  
3. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
4. วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายกิจการนักเรียน  
5. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน 
6. จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ท าหนังสือคู่มือนักเรียน 
7. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  
8. รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ตกเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  
9. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน  
10. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 
11. ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายกิจการนักเรียน 
12. จัดท าเอกสารพรรณนางาน  
13. ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียน  
14. วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ให้

รับทราบ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน  
15. จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 


