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คูํมือการบริหารงานบุคคล
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
จานวนห้องเรียนทั้งหมด ๘ ห้องเรียน แบ่งเป็น
ระดับกํอนประถมศึกษา จานวน ๒ ห๎องเรียน ได๎แกํ อนุบาล ๒ - ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จานวน ๖ ห๎องเรียน ได๎แกํ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
ตราประจาโรงเรียนวังกะอาม

สีประจาโรงเรียน ม่วง – เหลือง

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวังกะอาม เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ยึดคุณธรรมนาความรู๎ สูํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นาพาสูํ
ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
๑. พัฒนาผู๎เรียนให๎ได๎มาตรฐานมีคุณภาพ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เน๎นการปฏิบัติจริง
๒. สํงเสริมสนับสนุนประสานงาน ชุมชน และบุคลากรในท๎องถิ่น ในการจัดการศึกษา
๓. พัฒนาจัดหา สื่อ เทคโนโลยี ให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ จากการฝึกปฏิบัติจริง
๔. พัฒนาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพหลากหลาย เหมาะสม
กับผู๎เรียน ให๎เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เตรียมสูํประชาคมอาเซียน
๕. พัฒนาสภาพแวดล๎อม แหลํงเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการเรียนการสอน นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สูํการเรียนรู๎
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล มีการนิเทศติดตามประเมินผลอยํางเป็นระบบ

4
เป้าประสงค์
นักเรียนมีความรู๎และคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ชุมชนมีสํวนรํวมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา โรงเรียนมีการพัฒนาเหมาะสมเป็นแหลํงเรียนรู๎ เป็นที่ยอมรับของสํวนรวมและสังคม
อัตลักษณ์ของโรงเรียนวังกะอาม
“คัดลายมือสวย รารวยคุณธรรม ลือนามผักปลอดสารพิษ”
คัดลายมือสวย มีคุณลักษณะดังนี้
- ภูมิใจในความเป็นไทย เอกลักษณ์ของอักษรไทย
- สํงเสริมทักษะการเรียนวิชาภาษาไทย
- อนุรักษ์ สืบสานความงาม การคัดลายมืออักษรไทย
- ฝึกการมีสมาธิในการคัดลายมือ สามารถบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ
- มีระเบียบ มีความเรียบร๎อย ความรอบคอบ ในการทางาน
รารวยคุณธรรม มีคุณลักษณะดังนี้
- นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที ตํอผู๎มีพระคุณ อยํางเหมาะสม
- นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และเสียสละเพื่อสํวนรวม
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ
- ประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักของพุทธศาสนา
ลือนามผักปลอดสารพิษ มีคุณลักษณะดังนี้
- นักเรียนมีความรู๎และปลูกผัก ปราศจากการใช๎สารเคมี กาจัดศัตรูพืช
- นักเรียนรู๎จักวิธีการทาปุ๋ยชีวภาพ และการใช๎ปุ๋ยชีวภาพ อยํางถูกต๎อง
- นักเรียนตระหนัก ถึงอันตรายจากสารเคมี ตํอรํางกายและสภาพสิ่งแวดล๎อม
เอกลักษณ์ของโรงเรียนวังกะอาม
“คัดลายมือสวย”
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สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นวั ง กะอาม (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒) ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา
ถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจน
การเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยําง
สร๎ า งสรรค์ การคิ ด อยํ า งมี วิ จ ารณญาณ และการคิ ด เป็ น ระบบ เพื่ อ น าไปสูํ ก ารสร๎ า งองค์ ค วามรู๎ ห รื อ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก๎ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่เผชิญ
ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม
๔. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การทางาน และการอยูํรํวมกันในสังคม
ด๎ว ยการสร๎ า งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อัน ดี ร ะหวํ า งบุค คล การจั ด การปั ญหาและความขัด แย๎ งตํ า ง ๆ อยํ า ง
เหมาะสม การปรับ ตัวให๎ ทันกับ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและสภาพแวดล๎ อม และการรู๎จักหลี กเลี่ ยง
พฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น
๕. ความสามารถในการใช๎ เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตํางๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การ
ทางาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวังกะอาม (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝุเรียนรู๎
๕. อยูํอยํางพอเพียง
๖. มุํงมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

6
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสํวนรวม
๓. กตัญญูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลําเรียนทั้งทางตรง และทางอ๎อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน
๗. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ
๙. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ทา รู๎ปฏิบตั ิตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
๑๐. รู๎จักดารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาท สมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวรู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจาเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจํายจาหนําย และพร๎อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร๎อม เมื่อมีภูมิคุ๎มกันที่ดี
๑๑. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกาย และจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออานาจฝุายต่า หรือกิเลสมีความละอายเกรง
กลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และของชาติมากกวําผลประโยชน์ของตนเอง
การบริหารงานบุคคล
หมายถึง การหาทางใช๎คนที่อยูํรํวมกันในองค์กรนั้น ๆให๎ทางานได๎ผล ดีที่สุด สิ้นเปลืองคําใช๎จําย
น๎อยทีส่ ุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทาให๎ผู๎รํวมงานมีความสุขมีความพอใจ ที่จะให๎ความรํวมมือและทางาน
รํวมกับผู๎บริหาร เพื่อให๎งานขององค์กรนั้นๆ สาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี
แนวคิด
๑) ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลายคนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สาคัญที่สุด
๒) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู๎บริหารจะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ
และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล
๓) การจัดบุคลากรให๎ปฏิบัติงานได๎เหมาะสมกับความรู๎ความสามารถจะมีสํวนทาให๎บุคลากร มีขวัญ
กาลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน สํงผลให๎งานประสบผลสาเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ
๔) การพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถอยํางสม่าเสมอและตํอเนื่องจะทาให๎บุคลากร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร๎นพัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้น
๕) การบริหารงานบุคคลเน๎นการมีสํวนรํวมของบุคลากรและผู๎มีสํวนได๎เสียเป็นสาคัญ

7
ขอบข่ายงานบุคลากร
๑. สํงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ
๒. สํงเสริมให๎บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน๎าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
๓. สํงเสริมการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแกํผู๎เกี่ยวข๎องอยํางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
๔. สํงเสริม และสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู
๕. ประสานความรํวมมือระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน
๖. สํงเสริมให๎คณะครูปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต
๗. สํงเสริมให๎คณะครูปฏิบัติตนในการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
๑. สํงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ
๒. สํงเสริมให๎บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน๎าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
๓. สํงเสริมการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแกํผู๎เกี่ยวข๎องอยํางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
๔. สํงเสริม และสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู
๕. ประสานความรํวมมือระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน
๖. สํงเสริมให๎คณะครูปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต
๗. สํงเสริมให๎คณะครูปฏิบัติตนในการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วางแผนอัตรากาลัง/การกาหนดตาแหน่ง
มีหน้าที
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจาปีและปฏิทินปฏิบัติงาน
2. จัดทาแผนงานอัตรากาลังครู / การกาหนดตาแหนํงและความต๎องการครูในสาขาที่โรงเรียนมี
ความต๎องการ
3. จัดทารายงานอัตรากาลังครูตํอหนํวยงานต๎นสังกัด
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
มีหน้าที
1.
2.
3.
4.

วางแผนดาเนินการสรรหาและเลือกสรรและกาหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลที่รับสมัคร
จัดทาประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
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5. การตรวจสอบคุณสมบัติผู๎สมัคร
6. ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิรับการประเมิน
7. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
8. สอบคัดเลือก
9. ประกาศรายชื่อผู๎ผํานการเลือกสรร
10. การเรียกผู๎ที่ผํานการคัดเลือกมารายงานตัว
11. จัดทารายตํอหนํวยงานต๎นสังกัด
การพัฒนาบุคลากร
มีหน้าที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทาแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจาปี
สารวจความต๎องการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
จัดทาแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน
สํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนา
จัดทาแฟูมบุคลากรในโรงเรียน
ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู๎อานวยการ
งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

การเลือนขั้นเงินเดือน
มีหน้าที
1.
2.
3.
4.

จัดทาแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจาปี
นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
จัดทาบัญชีผู๎ที่ได๎รับการพิจารณาเลื่อนขั้นประจาปีโดยยึดหลักความโปุรงใส คุณธรรมจริยธรรม
และการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
5. แตํงตั้งผู๎ที่ได๎รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรายงานตํอต๎นสังกัด
เครืองราชอิสริยาภรณ์
มีหน้าที
1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. สารวจความต๎องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร
3. สํงเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
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4. จัดทาแฟูมข๎อมูลการได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
วินัยและการรักษาวินัย
มีหน้าที
1. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรักษาวินัยของข๎าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
2. จัดทาแฟูมข๎อมูลเกี่ยวกับการทาผิดเกี่ยวกับวินัยของข๎าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
สวัสดิการครู
มีหน้าที
๑.วางแผนดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน
๒. มอบของขวัญเป็นกาลังใจในวันสาคัญตํางๆ วันเกิด แสดงความยินดีที่ผํานการประเมินครู
ชานาญการพิเศษ ของครูและบุคลากรในโรงเรียน
๓. ซื้อของเยี่ยมไข๎เมื่อเจ็บปุวยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
สามะโนนักเรียน/รับนักเรียน
มีหน้าที
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วางแผนในการจัดทาสามะโนนักเรียน
สามะโนนักเรียนในเขตหมูํ ๓ , ๔ และหมูํ ๕ ซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียน
จัดทาเอกสารการรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑
เปิดรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑
จัดทาแฟูมนักเรียน เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สรุปการจัดทาสามะโนนักเรียนรายงานหนํวยงานต๎นสังกัด
การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู

๑. การลา การลาแบํงออกเป็น ๙ ประเภท คือ
๑.การลาปุวย
๒.การลาคลอดบุตร
๓.การลากิจสํวนตัว
๔.การลาพักผํอน
๕.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๖.การลาเข๎ารับการตรวจเลือกหรือเข๎ารับการเตรียมพล
๗.การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
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๘.การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหวํางประเทศ
๙. การลาติดตามคูํสมรส
การลาป่วย ข๎าราชการซึ่งประสงค์จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวให๎เสนอหรือจัดสํงใบลาตํอผู๎บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู๎มีอานาจอนุญาตกํอนหรือในวันที่ลาเว๎นแตํในกรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดสํงใบลา ในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได๎ ในกรณีที่ข๎าราชการผู๎ขอลามีอาการปุวยจนไมํสามารถจะลงชื่อในใบลาได๎จะให๎ผู๎อื่น
ลาแทนก็ได๎ แตํเมื่อสามารถลงชื่อได๎แล๎วให๎เสนอหรือจัดสํงใบลาโดยเร็ว การลาปุวยตั้งแตํ ๓๐ วันขึ้นไป
ต๎องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู๎ที่ได๎ขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไป
กับใบลาด๎วย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควรผู๎มีอานาจอนุญาตจะสั่งให๎ใช๎ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู๎มีอานาจ
อนุญาตเห็นชอบแทนก็ได๎ การลาปุวยไมํถึง ๓๐ วัน ไมํวําจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตํอกัน
ถ๎าผู๎มีอานาจ อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให๎มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให๎ผู๎ลาไป
รับการ ตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได๎
การลาคลอดบุตร ข๎าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให๎เสนอหรือจัดสํงใบลาตํอผู๎บังคับบัญชา
ตามลาดับ จนถึงผู๎มีอานาจอนุญาตกํอนหรือในวันที่ลา เว๎นแตํไมํสามารถจะลงชื่อในใบลาได๎ จะให๎ผู๎อื่นลา
แทน ก็ได๎ แตํเมื่อสามารถลงชื่อได๎แล๎วให๎เสนอหรือจัดสํ งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได๎รับ
เงินเดือนครั้งหนึ่งได๎ การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดกํอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได๎ แตํเมื่อรวมวันลา
แล๎ว ต๎องไมํเกิน ๙๐ วัน
การลากิจส่วนตัว ข๎าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจสํวนตัว ให๎เสนอหรือจัดสํงใบลาตํอผู๎บังคับบั ญชา
ตามลาดับ จนถึงผู๎มีอานาจอนุญาต และเมื่อได๎รับอนุญาตแล๎วจึงจะหยุดราชการได๎ เว๎นแตํมีเหตุจาเป็น ไมํ
สามารถรอรับอนุญาตได๎ทันจะเสนอหรือจัดสํงใบลาพร๎อมด๎วยระบุเหตุจาเป็นไว๎แล๎ว หยุดราชการ ไปกํอนก็
ได๎ แตํจะต๎องชี้แจงเหตุผลให๎ผู๎มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมํอาจเสนอหรือจัดสํง
ใบลากํอนตามวรรคหนึ่งได๎ ให๎เสนอหรือจัดสํง ใบลาพร๎อมทั้งเหตุผลความจาเป็นตํอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงผู๎มีอานาจอนุญาตทันทีในวันแรก ที่มาปฏิบัติราชการ ข๎าราชการมีสิทธิลากิจสํวนตัว โดยได๎รับ
เงินเดือนปีละไมํเกิน ๔๕ วันทาการ ข๎าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข๎อ ๑๘ แล๎ว หากประสงค์จะลากิจ
สํวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให๎มี สิทธิลาตํอเนื่องจากการลาคลอดบุตรได๎ไมํเกิน ๑๕๐ วันทาการ โดยไมํมีสิทธิ
ได๎รับเงินเดือนระหวํางลา
การลาพักผ่อน ข๎าราชการมีสิทธิลาพักผํอนประจาปีในปีหนึ่งได๎ ๑๐ วันทาการ
เว๎นแตํข๎าราชการดังตํอไปนี้ ไมํมีสิทธิลาพักผํอนประจาปีในปีที่ได๎รับบรรจุเข๎ารับราชการยังไมํถึง ๖ เดือน
๑. ผู๎ซึ่งได๎รับบรรจุเข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการครั้งแรก ผู๎ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสํวนตัว
แล๎วตํอมาได๎รับบรรจุเข๎ารับราชการอีก
๒. ผู๎ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหนํงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
แล๎ว ตํอมาได๎รับบรรจุเข๎ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแตํวันออกจากราชการ
๓. ผู๎ซึ่งถูกสั่งให๎ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย วําด๎วย
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การรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติง านใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล๎วตํอมา ได๎รับบรรจุ
เข๎ารับราชการอีกถ๎าในปีใดข๎าราชการผู๎ใดมิได๎ลาพักผํอนประจาปีหรือลาพักผํอนประจาปี แล๎วแตํไมํครบ ๑๐
วันทาการ ให๎สะสมวันที่ยังมิได๎ลาในปีนั้นรวมเข๎ากับปีตํอ ๆไปได๎ แตํวันลาพักผํอน สะสมรวมกับวันลา
พักผํอนในปีปัจจุบันจะต๎องไมํเกิน ๒๐ วันทาการ สาหรับผู๎ที่ได๎รับราชการติดตํอกันมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๑๐ ปี
ให๎มีสิทธินาวันลาพักผํอนสะสม รวมกับวันลาพักผํอนในปีปัจจุบันได๎ไมํเกิน ๓๐ วันทาการ
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ข๎ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาอุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือข๎าราชการที่นับถือศาสนา อิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดีอาระเบียให๎เสนอหรือจัดสํงใบลาตํอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู๎มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตกํอนวันอุปสมบท หรือกํอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไมํน๎อยกวํา ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไมํ
อาจเสนอหรือจัดสํงใบลากํอนตามวรรคหนึ่งให๎ชี้แจงเหตุผลความ จาเป็นประกอบการลา และให๎อยูํใน
ดุลพินิจของผู๎มีอานาจที่จะพิจารณาให๎ลาหรือไมํก็ได๎ ข๎าราชการที่ได๎รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให๎
ลาอุปสมบทหรือได๎รับอนุญาตให๎ลาไป ประกอบพิธีฮัจย์แล๎วจะต๎องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับแตํ วันเริ่มลา และจะต๎องกลับมารายงานตัวเข๎าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแตํ
วันที่ลาสิกขา หรือ วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรี ยมพล ข๎าราชการที่ได๎รับหมายเรียกเข๎ารับการ
ตรวจเลือก ให๎รายงานลาตํอผู๎บังคับบัญชากํอนวัน เข๎ารับการตรวจเลือกไมํน๎อยกวํา ๔๘ ชั่วโมง สํวน
ข๎าราชการที่ได๎รับหมายเรียกเข๎ารับการเตรียมพล ให๎รายงานลาตํอผู๎บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตํ
เวลารับหมายเรียกเป็นต๎นไป และให๎ไปเข๎า รับการตรวจเลือกหรือเข๎ารับการเตรียมพลตามวันเวลาใน
หมายเรียกนั้นโดยไมํต๎องรอรับคาสั่ง อนุญาต และให๎ผู๎บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึง
หัวหน๎าสํวนราชการ หรือหัวหน๎า สํวนราชการขึ้นตรง
การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ข๎าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษาฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตํางประเทศ ให๎เสนอหรือจัดสํงใบลาตํอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน๎าสํวนราชการขึ้นตรงเพื่อพิจารณาอนุญาตสาหรับการลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศให๎เสนอหรือจัดสํง ใบลาตามลาดับจนถึงหัวหน๎าสํวนราชการ หรือหัวหน๎าสํวน
ราชการขึ้นตรงเพื่อพิจารณาอนุญาต เว๎นแตํข๎าราชการกรุงเทพมหานครให๎เสนอหรือจัดสํงใบลาตํอปลัด
กรุงเทพมหานคร สาหรับหัวหน๎า สํวนราชการให๎เสนอหรือจัดสํงใบลาตํอปลัดกระทรวง หัวหน๎าสํวน
ราชการขึ้นตรงและข๎าราชการ ในราชบัณฑิตยสถานให๎เสนอหรือจัดสํงใบลาตํอรัฐมนตรีเจ๎าสังกัด
สํวนปลัดกรุงเทพมหานครให๎เสนอ หรือจัดสํงใบลาตํอผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่า งประเทศ ข๎าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหวํางประเทศ ให๎เสนอหรือจัดสํงใบลา ตํอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงรัฐมนตรีเจ๎าสังกัดเพื่อ
พิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด
การลาติ ด ตามคู่ ส มรส ข๎ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ ติ ด ตามคูํ ส มรสให๎ เ สนอหรื อ จั ด สํ ง ใบลาตํ อ
ผู๎บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน๎าสํวนราชการขึ้นตรงแล๎ วแตํกรณี เพื่อพิจารณา
อนุญาตให๎ลาได๎ไมํเกิน สองปีและในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให๎ลาได๎อีกสองปี แตํเมื่อรวมแล๎วต๎องไมํเกินสี่ปี
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ถ๎าเกินสี่ปี ให๎ลาออกจากราชการสาหรับปลัดกระทรวง หัวหน๎าสํวนราชการขึ้นตรง และข๎าราชการ ใน
ราชบัณฑิตยสถานให๎เสนอหรือจัดสํงใบลาตํอรัฐมนตรี เจ๎าสังกัด สํวนปลัดกรุงเทพมหานครให๎เสนอ หรือ
จัดสํงใบลาตํอผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต
วินัยและการดาเนินการทางวินัย
วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให๎เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์
วินัยข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ข๎อบัญญัติที่กาหนดเป็นข๎อห๎ามและ ข๎อ
ปฏิบัติตามหมวด ๖ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
โทษทางวินัย มี ๕ สถาน
คือ
วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี้
๑. ภาคทัณฑ์
๒. ตัดเงินเดือน
๓. ลดขั้นเงินเดือน
วินัยร้ายแรง มีดังนี้
๔. ปลดออก
๕. ไลํออก
การวํากลําวตักเตือนหรือการทาทัณฑ์บนไมํถือวําเป็นโทษทางวินัยใช๎ในกรณีที่เป็นความผิด เล็กน๎อย
และมีเหตุอันควรงดโทษ การวํากลําวตักเตือนไมํต๎องทาเป็นหนังสือ
แตํการทาทัณฑ์บนต๎องทาเป็นหนังสือ(มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง)
โทษภาคทัณฑ์
ใช๎ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน๎อยหรือมีเหตุอันควรลดหยํอน โทษภาคทัณฑ์ไมํต๎องห๎ามการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน
ใช๎ลงโทษในความผิดที่ไมํถึงกับเป็นความผิดร๎ายแรง และไมํใชํกรณีที่เป็นความผิดเล็กน๎อย
โทษปลดออกและไล่ออก
ใช๎ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร๎ายแรงเทํานั้น
การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง
ห๎ามลดโทษต่ากวําปลดออก ผู๎ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได๎รับบาเหน็จบานาญเสมือนลาออก
การสั่งให๎ออกจากราชการไมํใชํโทษทางวินัย
วินัยไม่ร้ายแรง ได๎แกํ
๑. ไมํสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยด๎วยความบริสุทธิ์ใจ
๒. ไมํปฏิบัติหน๎าที่ราชการด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต๎องมีความวิริยะ
อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใสํ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต๎องปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและ
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๓. อาศัยหรือยอมให๎ผู๎อื่นอาศัยอานาจและหน๎าที่ราชการของตนไมํวําจะโดยทางตรง หรือ ทางอ๎อม
หาประโยชน์ให๎แกํตนเองและผู๎อื่น
๔. ไมํปฏิบัติหน๎าที่ราชการให๎เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หนํวยงาน
การศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู๎เรียน และไมํให๎ เกิดความเสียหายแกํ
ราชการ
๕. ไมํปฏิบัติตามคาสั่งของผู๎บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน๎าที่ราชการโดยชอบด๎วยกฎหมายและ ระเบียบ
ของทางราชการแตํถ๎าเห็นวําการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให๎เสียหายแกํราชการ หรือจะ เป็นการไมํรักษา
ประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน เพื่อให๎ผู๎บังคับ บัญชาทบทวนคาสั่งก็
ได๎ และเมื่อเสนอความเห็นแล๎ว ถ๎าผู๎บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให๎ปฏิบัติ ตามคาสั่งเดิม ผู๎อยูํใต๎บังคับ
บัญชาต๎องปฏิบัติตาม
๖. ไมํตรงตํอเวลา ไมํอุทิศเวลาของตนให๎แกํทางราชการและผู๎เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน๎าที่
ราชการโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
๗. ไมํประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํผู๎เรียนชุมชน สังคม ไมํสุภาพเรียบร๎อยและรักษา ความ
สามัคคี ไมํชํวยเหลือเกื้อกูลตํอผู๎เรียนและข๎าราชการด๎วยกัน หรือผู๎รํวมงานไมํต๎อนรับหรือ ให๎ความสะดวก
ให๎ความเป็นธรรมตํอผู๎เรียนและประชาชนผู๎มาติดตํอราชการ
๘. กลั่นแกล๎ง กลําวหา หรือร๎องเรียนผู๎อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
๙. กระทาการหรือยอมให๎ผู๎อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให๎เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหนํงหน๎าที่ราชการของตน
๑๐. เป็นกรรมการผู๎จัดการ หรือผู๎จัดการ หรือดารงตาแหนํงอื่นใดที่มีลักษณะงานคล๎ายคลึงกันนั้น
ในห๎างหุ๎นสํวนหรือบริษัท
๑๑. ไมํวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน๎าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข๎อง กับ
ประชาชนอาศัยอานาจและหน๎าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝุสํงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุํมบุคคล
หรือพรรคการเมืองใด
๑๒. กระทาการอันใดอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
๑๓. เสริมสร๎างและพัฒนาให๎ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชามีวินัย ไมํปูองกันมิให๎ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา กระทา
ผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกปูอง ชํวยเหลือมิให๎ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติ
หน๎าที่ดังกลําวโดยไมํสุจริต
วินัยร้ายแรง ได๎แกํ
๑. ทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ
๒. จงใจไมํปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนํวยงานการศึกษามติครม.
หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเลํอหรือขาดการเอาใจใสํระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของทางราชการอัน
เป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายแกํราชการอยํางร๎ายแรง
๓. ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมํปฏิบัติตามคาสั่งของผู๎บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน๎าที่ราชการ
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โดยชอบด๎วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให๎เสียหายแกํราชการอยํางร๎ายแรง
๔. ละทิ้งหน๎าที่หรือทอดทิ้งหน๎าที่ราชการ โดยไมํมีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให๎เสียหายแกํราชการ
อยํางร๎ายแรง
๕. ละทิ้งหน๎าที่ราชการติดตํอในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกวํา ๑๕ วัน โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
๖. กลั่นแกล๎ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขํมเหงผู๎เรียนหรือประชาชนผู๎มาติดตํอราชการ
อยํางร๎ายแรง
๗. กลั่นแกล๎ง กลําวหา หรือร๎องเรียนผู๎อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให๎ผู๎อื่นได๎รับ ความ
เสียหายอยํางร๎ายแรง
๘. กระทาการหรือยอมให๎ผู๎อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให๎เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหนํงหน๎าที่ราชการโดยมุํงหมายจะให๎เป็นการซื้อขายหรือให๎ได๎รับ แตํงตั้งให๎ดารง
ตาแหนํงหรือวิทยฐานะใดโดยไมํชอบด๎วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาอันมีลักษณะ เป็นการให๎หรือได๎มาซึ่ง
ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให๎ตนเองหรือผู๎อื่นได๎รับการบรรจุและ แตํงตั้งโดยมิชอบ
๙. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู๎อื่นโดยมิชอบหรือนาเอาผลงานทางวิชาการของ
ผู๎อื่น หรือจ๎างวาน ใช๎ผู๎อื่นทาผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช๎ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหนํง การ
เลื่อนตาแหนํง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให๎ได๎รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
๑๐. รํวมดาเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู๎อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทาผลงานทาง
วิชาการ ไมํวําจะมีคําตอบแทนหรือไมํเพื่อให๎ผู๎อื่นนาผลงานนั้นไปใช๎ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการกาหนด
ตาแหนํงเลื่อนตาแหนํง เลื่อนวิทยฐานะ หรือให๎ได๎รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
๑๑. เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับการดาเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขาย
เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท๎องถิ่น ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่ นที่มีลักษณะเป็น
การสํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการสํงเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงให๎ผู๎อื่นกระทาการ
ในลักษณะเดียวกัน
๑๒. กระทาความผิดอาญาจนได๎รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกวําจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให๎
จาคุกหรือให๎รับโทษที่หนักกวําจาคุก เว๎นแตํเป็นโทษสาหรับความผิดที่ได๎กระทาโดยประมาท หรือลหุโทษ
หรือกระทาการอื่นใดอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
๑๓. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให๎ผู๎อื่นเสพยาเสพติด
๑๔. เลํนการพนันเป็นอาจิณ
๑๕. กระทาการลํวงละเมิดทางเพศตํอผู๎เรียนหรือนักศึกษาไมํวําจะอยูํในความดูแลรับผิดชอบ ของ
ตนหรือไมํ
การดาเนินการทางวินัย
การดาเนินการทางวินัย กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการในการออกคาสั่งลงโทษ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่มีลาดับกํอนหลังตํอเนื่องกัน อันได๎แกํ การตั้งเรื่องกลําวหาการสืบสวนสอบสวน การพิจารณา
ความผิดและกาหนดโทษและการสั่งลงโทษรวมทั้งการดาเนินการตําง ๆ ในระหวํางการสอบสวนพิจารณา
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เชํน การสั่งพัก การสั่งให๎ออกไว๎กํอน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
หลักการดาเนินการทางวินัย
๑. กรณีที่ผู๎บังคับบัญชาพบวําผู๎ใต๎บังคับบัญชาผู๎ใดกระทาผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต๎ นอยูํ
แล๎วผู๎บังคับบัญชาก็สามารถดาเนินการทางวินัยได๎ทันที
๒. กรณีที่มีการร๎องเรียนด๎วยวาจาให๎จดปากคา ให๎ผู๎ร๎องเรียนลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี พร๎อม
รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ ประกอบการพิจารณาแล๎วดาเนินการให๎มีการสืบสวนข๎อเท็จจริง โดยตั้ง
กรรมการสืบสวนหรือสั่งให๎บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นวํามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตํอไป
๓. กรณีมีการร๎องเรียนเป็นหนังสือผู๎บังคับบัญชาต๎องสืบสวนในเบื้องต๎นกํอนหากเห็นวํา ไมํมีมูลก็สั่ง
ยุติเรื่องถ๎าเห็นวํามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตํอไป กรณีหนังสือร๎องเรียนไมํลง ลายมือชื่อและที่ อยูํของ
ผู๎ร๎องเรียนหรือไมํปรากฏพยานหลักฐานที่แนํนอนจะเข๎าลักษณะของบัตร สนเทํห์ มติครม.ห๎ามมิให๎รับฟัง
เพราะจะทาให๎ข๎าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน๎าที่
ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย
1. การตั้งเรื่องกลําวหาเป็นการตั้งเรื่องดาเนินการทางวินัยแกํข๎าราชการเมื่อปรากฏ
กรณีมีมูลที่ควรกลําวหาวํา กระทาผิดวินัยมาตรา ๙๘ กาหนดให๎ผู๎บังคับบัญชาแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดาเนินการ สอบสวนให๎ได๎ความจริงและความยุติธรรมโดยไมํชักช๎าผู๎ตั้งเรื่องกลําวหาคือผู๎บังคับบัญชาของ
ผู๎ถูก กลําวหาความผิดวินัยไมํร๎ายแรง ผู๎บังคับบัญชาชั้นต๎นคือ ผู๎อานวยการสถานศึกษาสามารถแตํงตั้ง
กรรมการสอบสวนข๎าราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินัยร๎ายแรง ผู๎บังคับบัญชาผู๎มีอานาจบรรจุ และ
แตํงตั้งตามมาตรา ๕๓ เป็นผู๎มีอานาจบรรจุและแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๒. การแจ๎งข๎อกลําวหา มาตรา ๙๘ กาหนดไว๎วํา ในการสอบสวนจะต๎องแจ๎งข๎อกลําวหาและสรุป
พยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข๎อกลําวหาเทําที่มีให๎ผู๎ถูกกลําวหาทราบ โดยระบุหรือไมํระบุชื่อพยานก็ได๎เพื่อให๎
ผู๎ถูกกลําวหามีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก๎ข๎อกลําวหา
๓. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบ
ข๎อเท็จจริง และพฤติการณ์ตําง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กลําวหาเพื่อให๎ได๎ความจริงและยุติธรรม
และ เพื่อพิจารณาวําผู๎ถูกกลําวหาได๎กระทาผิดวินัยจริงหรือไมํถ๎าผิดจริงก็จะได๎ลงโทษ ข๎อยกเว๎น กรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ๎งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดาเนินการ ทางวินัยโดยไมํสอบสวนก็ได๎
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ๎งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ๎ง พ.ศ.
๒๕๔๙
ก. การกระทาผิดวินัยอยํางไมํร๎ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏอยํางชัดแจ๎ง ได๎แกํ
(๑) กระทาความผิดอาญาจนต๎องคาพิพากษาถึงที่สุดวําผู๎นั้นกระทาผิดและผู๎บังคับ บัญชาเห็นวํา
ข๎อเท็จจริงตามคาพิพากษาประจักษ์ชัด
(๒) กระทาผิดวินัยไมํร๎ายแรงและได๎รับสารภาพเป็นหนังสือตํอผู๎บังคับบัญชาหรือให๎ถ๎อยคารับ
สารภาพตํอผู๎มีหน๎าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ๎อยคาเป็นหนังสือ
ข. การกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ๎ง ได๎แกํ
(๑) กระทาความผิดอาญาจนได๎รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกวําจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎
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จาคุกหรือลงโทษที่หนักกวําจาคุก
(๒) ละทิ้งหน๎าที่ราชการติดตํอในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกวํา ๑๕ วันผู๎บังคับบัญชา สืบสวนแล๎ว
เห็นวําไมํมีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไมํปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ
(๓) กระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรงและได๎รับสารภาพเป็นหนังสือตํอผู๎บังคับบัญชาหรือให๎ ถ๎อยคารับ
สารภาพตํอผู๎มีหน๎าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ๎อยคาเป็นหนังสือ
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให๎ผู๎ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษตํออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล๎วแตํกรณี ภายใน ๓๐ วัน
เงือนไขในการอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์
ต๎องเป็นผู๎ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไมํพอใจผลของคาสั่งลงโทษผู๎อุทธรณ์ ต๎อง
อุทธรณ์เพื่อตนเองเทํานั้น ไมํอาจอุทธรณ์แทนผู๎อื่นได๎
ระยะเวลาอุทธรณ์
ภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งคาสั่งลงโทษต๎องทาเป็นหนังสือ
การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์คาสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือนที่ผู๎บังคับบัญชาสั่งด๎วยอานาจของตนเอง ต๎องอุทธรณ์ตํอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.
สํวนราชการ
เว๎นแตํ การสั่งลงโทษตามมติให๎อุทธรณ์ตํอ ก.ค.ศ.
การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกหรือไลํออกจากราชการต๎อง
อุทธรณ์ตํอก.ค.ศ.ทั้งนี้การร๎องทุกข์คาสั่งให๎ออกจากราชการหรือคาสั่งพักราชการหรือให๎ออกจากราชการไว๎
กํอนก็ต๎องร๎องทุกข์ตํอก.ค.ศ.เชํนเดียวกัน
การร้องทุกข์ หมายถึงผู๎ถูกกระทบสิทธิหรือไมํได๎รับความเป็นธรรมจากคาสั่งของฝุายปกครอง
หรือคับข๎องใจจากการกระทาของผู๎บังคับบัญชาใช๎สิทธิร๎องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให๎เพิกถอนคาสั่งหรือ
ทบทวนการกระทาของฝุายปกครองหรือของผู๎บังคับบัญชา
มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗บัญญัติให๎ผู๎ถูกสั่งให๎ออกจากราชการมีสิทธิร๎องทุกข์ตํอก.ค.ศ.และผู๎ซึ่งตน เห็นวําตน
ไมํได๎รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข๎องใจเนื่องจากการกระทาของผู๎บังคับบัญชาหรือ กรณีถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนมีสิทธิร๎องทุกข์ตํออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้งหรือก.ค.ศ.แล๎วแตํกรณีภายใน๓๐
วัน
ผู๎มีสิทธิร๎องทุกข์ ได๎แกํ ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เหตุที่จะร๎องทุกข์
(๑) ถูกสั่งให๎ออกจากราชการ
(๒) ถูกสั่งพักราชการ
(๓) ถูกสั่งให๎ออกจากราชการไว๎กํอน
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(๔) ไมํได๎รับความเป็นธรรม หรือคับข๎องใจจากการกระทาของผู๎บังคับบัญชา
(๕) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
การเลือนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได๎รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตํละครั้งต๎องอยูํ
ในเกณฑ์ ดังนี้
๑. ในครึ่งปีที่แล๎วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอยูํในเกณฑ์ที่สมควรได๎เลื่อนขั้นเงินเดือน
๒. ในครึ่งปีที่แล๎วมาจนถึงวันออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไมํถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวําโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให๎ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ หรือ ความผิด
ที่ทาให๎เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหนํงหน๎าที่ราชการของตน ซึ่งไมํไชํความผิดที่ได๎กระทา โดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
๓. ในครึ่งปีที่แล๎วมาต๎องไมํถูกสั่งพักราชการเกินกวําสองเดือน
๔. ในครึ่งปีที่แล๎วมาต๎องไมํขาดราชการโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
5. ในครึ่งปีที่แล๎วมาได๎รับการบรรจุเข๎ารับราชการมาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวําสี่เดือน
6. ในครึ่งปีที่แล๎วมาถ๎าเป็นผู๎ได๎รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ
ตํางประเทศต๎องได๎ปฏิบัติหน๎าที่ราชการในครึ่งปีที่แล๎วมาเป็นเวลาไมํน๎อยกวําสี่เดือน
๗. ในครึ่งปีที่แล๎วมาต๎องไมํลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หัวหน๎าสํวนราชการกาหนด
๘. ในครึ่งปีที่แล๎วมาต๎องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมํเกินยี่สิบสามวัน
แตํไมํรวมวันลา ดังตํอไปนี้
๑) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๒) ลาคลอดบุตรไมํเกินเก๎าสิบวัน
๓) ลาปุวยซึ่งจาเป็นต๎องรักษาตัวเป็นเวลานานไมํวําคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไมํเกินหกสิบวันทาการ
๔) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน๎าที่หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ
จากการปฏิบัติราชการตามหน๎าที่
๕) ลาพักผํอน
๖) ลาเข๎ารับการตรวจเลือกหรือเข๎ารับการเตรียมพล
๗) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหวํางประเทศ
การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
การฝึกอบรม หมายความวํา การเพิ่มพูนความรู๎ความชานาญ หรือประสบการณ์ด๎วยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนกับตํางประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้โดย
มิได๎มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ได๎มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึง
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การฝึกฝนภาษาและการรับคาแนะนากํอนฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นสํวนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือตํอ
จากการฝึกอบรมนั้นด๎วย
การดูงาน
หมายความวํา การเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ด๎วยการสังเกตการณ์ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไมํเกิน ๑๕ วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการ
ดูงานในตํางประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกาหนดให๎ดาเนินการเป็นการฝึกอบรม)
การลาศึกษาต่อ หมายความวํา การเพิ่มพูนความรู๎ด๎วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบัน การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรองและ
หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได๎รับคาแนะนากํอนเข๎าศึกษาและการฝึกอบรม หรือการดูงานที่
เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษา
หรือตํอจากการศึกษานั้นด๎วย
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ(มาตรา ๑๐๗พ.ร.บ.ระเบียบ
ข๎าราชการครูฯ)
๑) ตาย
๒) พ๎นจากราชการตามกฎหมายวําด๎วยบาเหน็จบานาญข๎าราชการ
๓) ลาออกจากราชการและได๎รับอนุญาตให๎ลาออก
๔) ถูกสั่งให๎ออก
๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลํออก
๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว๎นแตํได๎รับแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงอื่นที่ไมํต๎องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การลาออกจากราชการ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู๎ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ
ให๎ยื่นหนังสือลาออกตํอผู๎บังคับบัญชาเพื่อให๎ผู๎มีอานาจตาม มาตรา ๕๓เป็นผู๎พิจารณาอนุญาต
กรณีผู๎มีอานาจตาม มาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวําจาเป็นเพื่อประโยชน์แกํราชการจะยับยั้งการ
อนุญาตให๎ลาออกไว๎เป็นเวลาไมํเกิน ๙๐ วัน นับแตํวันขอลาออกก็ได๎ แตํต๎องแจ๎งการยับยั้ง พร๎อมเหตุผลให๎ผู๎
ขอลาออกทราบ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ยับยั้งแล๎วให๎การลาออกมีผลตั้งแตํวันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่
ยับยั้ง
ถ๎าผู๎มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ไมํได๎อนุญาตและไมํได๎ยับยั้งการอนุญาตให๎ลาออก
ให๎การลาออก มีผลตั้งแตํวันขอลาออก
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู๎ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหนํง ทาง
การเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งให๎ยื่นหนังสือลาออกตํอผู๎บังคับบัญชา
และให๎การลาออกมีผลนับตั้งแตํวันที่ผู๎นั้นขอลาออก
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ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ข๎อ ๓ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให๎ยื่นลํวงหน๎ากํอนวันขอลาออกไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน
กรณีผู๎มีอานาจอนุญาตการลาออกเห็นวํามีเหตุผลและความจาเป็นพิเศษ
จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกํอนวันขอลาออกให๎ผู๎ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลํวงหน๎าน๎อย
กวํา ๓๐ วัน ก็ได๎
หนังสือขอลาออกที่ยื่นลํวงหน๎ากํอนวันขอลาออกน๎อยกวํา ๓๐ วัน โดยไมํได๎รับอนุญาตเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรจากผู๎มีอานาจอนุญาต หรือที่มิได๎ระบุวันขอลาออก ให๎ถือวันถัดจากวันครบกาหนด ๓๐ วัน นับ
แตํวันยื่นเป็นวันขอลาออก
ข๎อ ๕ ผู๎มีอานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาวําจะสั่งอนุญาตให๎ผู๎นั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่ง
ยับยั้งการอนุญาตให๎ลาออกให๎ดาเนินการ ดังนี้
(๑) หากพิจารณาเห็นวําควรอนุญาตให๎ลาออกจากราชการได๎ให๎มีคาสั่งอนุญาตให๎ลาออก เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให๎เสร็จสิ้นกํอนวันขอลาออกแล๎วแจ๎งคาสั่งดังกลําวให๎ผู๎ขอลาออกทราบกํอนวัน ขอลาออกด๎วย
(๒) หากพิจารณาเห็นวําควรยับยั้งการอนุญาตให๎ลาออกเนื่องจากจาเป็นเพื่อประโยชน์แกํ ราชการ
ให๎ มีคาสั่ งยั บ ยั้ งการอนุ ญาตให๎ ล าออกเป็นลายลั กษณ์อักษรให๎ เสร็จสิ้ นกํอนวั นขอลาออกแล๎ ว แจ๎งคาสั่ ง
ดังกลําวพร๎อมเหตุผลให๎ผู๎ขอลาออกทราบกํอนวันขอลาออกด๎วย ทั้งนี้การยับยั้งการอนุญาต ให๎ลาออกให๎สั่ง
ยับยั้งไว๎ได๎เป็นเวลาไมํเกิน ๙๐ วัน
และสั่งยับยั้งได๎เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไมํได๎ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ยับยั้งแล๎วให๎การลาออกมีผลตั้งแตํวัน
ถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยับยั้ง
ข๎อ ๖ กรณีที่ผู๎ขอลาออกได๎ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู๎มีอานาจ อนุญาต
มิได๎มีคาสั่งอนุญาตให๎ลาออกและมิได๎มีคาสั่งยับยั้งการอนุญาตให๎ลาออกกํอนวันขอลาออก หรือเนื่องจาก
ครบกาหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให๎ลาออกให๎ผู๎มีอานาจอนุญาตมีหนังสือแจ๎ง วันออกจากราชการให๎ผู๎ขอ
ลาออกทราบภายใน ๗ วัน นับแตํวันที่ผู๎นั้นออกจากราชการและแจ๎งให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องทราบด๎วย
ข๎อ ๗ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหนํงทางการเมือง
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งให๎ยื่นตํอผู๎บังคับบัญชาอยํางช๎าภายในวันที่ขอลาออกและให๎ผู๎บังคับบัญชาดังกลํา ว
เสนอ หนังสือขอลาออกนั้นตํอผู๎บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู๎มีอานาจอนุญาตการลาออก
โดยเร็วเมื่อผู๎มีอานาจอนุญาตได๎รับหนังสือขอลาออกแล๎วให๎มีคาสั่งอนุญาตออกจากราชการได๎ตั้งแตํ วันที่ขอ
ลาออก
๕. ครูอัตราจ๎าง
กรณีครูอัตราจ๎างที่จ๎างด๎วยเงินงบประมาณให๎ปฏิบัติหน๎าที่ครู เชํน ปฏิบัติหน๎าที่ครูผู๎ชํวย ครูพี่เลี้ยง
หรือปฏิบัติหน๎าที่ครูที่เรียกชื่อยํางอื่นให๎ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยลูกจ๎าง ประจาของสํวน
ราชการพ.ศ. ๒๕๓๗ และแนวปฏิบัติที่ใช๎เพื่อการนั้น
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การบริหารงบประมาณ
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางเป็น
อิสระ คลํองตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได๎สะดวด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ
โรงเรียนนิติบุคคล นอกจากมีอานาจหน๎าที่ตามวัตถุประสงค์ข๎างต๎นแล๎ว ยังมีอานาจหน๎าที่ตามที่กฏระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน๎าที่ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติ
บุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ 2546 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2546
กฎหมายการศึกษาแหํงชาติ และกฎหมายระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกาหนดให๎
โรงเรียนนิติบุคคลมีอานาจหน๎าที่ ดังนี้
1. ให๎ ผู๎ อ านวยการโรงเรี ย นเป็ น ผู๎ แ ทนนิ ติ บุ ค คลในกิ จ การทั่ ว ไปของโรงเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ
บุคคลภายนอก
2. ให๎โรงเรียนมีอานาจปกครอง ดูแล บารุง รักษา ใช๎และจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์สินที่มีผู๎
บริ จ าคให๎ เว๎ น แตํ ก ารจ าหน๎ า ยอสั งหาริม ทรัพ ย์ ที่มี ผู๎ บริ จ าคให๎ โ รงเรี ย น ต๎อ งได๎ รั บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
3. ให๎โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดาเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินตํางๆ ที่มีผู๎อุทิศให๎หรือ
โครงการซื้อ แลกเปลี่ยนจากรายได๎ของสถานศึกษาให๎เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
4. กรณี โ รงเรี ย นด าเนิ น คดี เ ป็ น ผู๎ ฟู อ งร๎ อ งหรื อ ถู ก ฟู อ งร๎ อ ง ผู๎ บ ริ ห ารจะต๎ อ งด าเนิ น คดี แ ทน
สถานศึกษาหรือถูกฟูองรํวมกับสถานศึกษา ถ๎าถูกฟูองโดยมิได๎ อยูํในการปฏิบัติราชการ ใน
กรอบอานาจ ผู๎บริหารต๎องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว
5. โรงเรียนจัดทางบดุลประจาปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ
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งบประมาณทีสถานศึกษานามาใช้จ่าย
1. แนวคิด
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุํงเน๎นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ
คลํองตัว โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ยึดหลักการบริหารมุํงเน๎ นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุํงเน๎น
ผลงาน ให๎มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิท ธิของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได๎จากบริการมาใช๎
บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา สํงผลให๎เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตํอผู๎เรียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎สถานศึกษาบริหารงานด๎านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คลํองตัว โปรํงใสตรวจสอบได๎
2.1 เพื่อให๎ได๎ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข๎อตกลงการให๎บริการ
2.2 เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได๎อยํางเพียงพอและประสิทธิภาพ
3. ขอบข่ายภารกิจ
3.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3. ระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. แนวทางการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
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รายจ่ายตามงบประมาณ
จาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรํายจํายอื่น
งบบุคลากร หมายถึง รายจํายที่กาหนดให๎จํายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได๎แกํรายจํายที่จํายใน
ลักษณะเงินเดือน คําจ๎างประจา คําจ๎างชั่วคราว และคํ าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจํายที่
กาหนดให๎จํายจากงบรายจํายอื่นใดในลักษณะรายจํายดังกลํา
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจํายที่กาหนดให๎จํายเพื่อการบริหารงานประจา ได๎แกํ รายจํายที่จํายใน
ลักษณะคําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ และคําสาธารณูปโภค รวมถึงราจํายที่กาหนดให๎จํายจากงบ
รายจํายอื่นใดในลักษณะรายจํายดังกลําว
งบลงทุน หมายถึง รายจํายที่กาหนดให๎จํายเพื่อการลงทุน ได๎แกํ รายจํายที่จํายในลักษณะคํา
ครุภัณฑ์ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง รวมถึงรายจํายที่กาหนดให๎จํายจากงบรายจํายอื่นใดในลักษณะรายจําย
ดังกลําว
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจํายที่กาหนดให๎จํายเพื่อการบริหารงานประจา ได๎แกํ รายจํายที่จํายใน
ลักษณะคําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ และคําสาธารณูปโภค รวมถึงรายจํายที่กาหนดให๎จํายจากงบ
รายจํายอื่นใดในลักษณะรายจํายดังกลําว
งบลงทุน หมายถึง รายจํายที่กาหนให๎จํายเพื่อการลงทุน ได๎แกํ รายจํายที่จํายในลักษณะคํา
ครุภัณฑ์ คําที่ดินและสิ่งกํอนสร๎าง รวมถึงรายจํายที่ กาหนดให๎จํายจากงบรายจํายอื่นใดในลักษณะรายจําย
ดังกลําว
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจํายที่กาหนดให๎จํายเป็นคําบารุงหรือเพื่อชํวยเหลือสนับสนุนงานของ
หนํ วยงานอิส ระตามรั ฐ ธรรมนูญหรือหนํวยงานของรัฐ ซึ่งมิใชํสํ ว นกลางตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริห าร
ราชการแผํนดิน หนํวยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
รวมถึงเงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนศาสนา
งบรายจํายอื่น หมายถึง รายจํายที่ไมํเข๎าลักษณะประเภทงบรายจํายใดงบรายจํายหนึ่ง หรือ
รายจํายที่สานักงานงบประมาณกาหนดให๎ใช๎จํายในงบรายจํายนี้ เชํน เงินราชการลับ เงินคําปรับ ที่จําย
คืนให๎แกํผู๎ขายหรือผู๎รับจ๎าง ฯลฯ
อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนตํอปีการศึกษา
ระดับกํอนประถมศึกษา
1,700 บาท
ระดับประถมศึกษา
1,900 บาท
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การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แบํงการใช๎ตามสัดสํวน ด๎านวิชาการ : ด๎านบริหารทั่วไป :
สารองจํายทั้ง 2 ด๎านคือ
1. ด๎านวิชาการ ให๎สัดสํวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 นาไปใช๎ได๎ในเรื่อง
1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จาเป็นตํอการเรียนการสอน
1.2 ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์
1.3 การพัฒนาบุคลาการด๎านการสอน เชํน สํงครูเข๎าอบรมสัมมนา คําจ๎างชั่วคราวของครู
ปฏิบัติการสอน คําสอนพิเศษ
2. ด๎านบริหารทั่วไป ให๎สัดสํวนไมํเกินร๎อยละ 30 นาไปใช๎ได๎ในเรื่อง
2.1 คําวัสดุ ครุภัณฑ์และคําที่ดิน สิ่งกํอสร๎าง คําจ๎างชั่วคราวที่ไมํใชํปฏิบัติการสอน
คําตอบแทน คําใช๎สอย
2.2 สารองจํายนอกเหนือด๎านวิชาการและด๎านบริหารทั่วไป ให๎สัดสํวนไมํเกินร๎อยละ 20
นาไปใช๎ในเรื่องงานตามนโยบาย
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
1. เป็นเงินที่จัดสรรให๎แกํสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นตํอการ
ดารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการชํวยเหลือนักเรียนที่ยากจน ชั้น ป.1 ถึง ม.3 ให๎
มีโอกาสได๎รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (ยกเว๎นสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
2. นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู๎ปกครองมีรายได๎ตํอครัวเรือน ไมํเกิน 40,000 บาท
3. แนวการใช๎
ให๎ใช๎ในลักษณะ ถัวจําย ในรายการตํอไปนี้
3.1 คําหนังสือและอุปกรณ์การเรียน(ยืมใช๎)
3.2 คําเสื้อผ๎าและวัสดุเครื่องแตํงกายนักเรียน(แจกจําย)
3.3 คําอาหารกลางวัน (วัตถุดิบ จ๎างเหมา เงินสด)
3.4 คําพาหนะในการเดินทาง (เงินสด จ๎างเหมา)
3.5 กรณีจํายเป็นเงินสด โรงเรียนแตํงตั้งกรรมการ 3 คน รํวมกันจํายเงินโดยใช๎ใบสาคัญรับ
เงินเป็นหลักฐาน
3.6 ระดับประถมศึกษา คนละ 1,000 บาท/ปี
3.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น คนละ 3,000 บาท/ปี
1.1 รายจํายงบกลาง
1. เงินสวัสดิการคํารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินชํวยเหลือบุตร
2. เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
3. เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข๎าราชการ
4. เงินสมทบของลูกจ๎างประจา
2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจํายที่ตั้งไว๎เพื่อจัดสรรให๎สํวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป
ใช๎จํายตามรายการดังตํอไปนี้
1. “เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ” หมายความวํา รายจํายที่ตั้งไว๎เพื่อจํายเป็นเงินบานาญ
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ข๎าราชการ เงินบาเหน็จลูกจ๎างประจา เงินทาขวัญข๎าราชการและลูกจ๎าง เงินทดแทนข๎าราชการวิสามัญ
เงินคําทดแทนสาหรับผู๎ได๎รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
เงินชํวยพิเศษข๎าราชการบานาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู๎ประสบภัยเนื่องจากการชํวยเหลือ
ข๎าราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน๎าที่มนุษยธรรม และเงินชํวยคําครองชีพผู๎รับเบี้ย
หวัดบานาญ
2. “เงินชํวยเหลือข๎าราชการ ลูกจ๎าง และพนักงานของรัฐ ” หมายความวํา รายจํายที่ตั้งไว๎
เพื่อ
จํายเป็นเงินสวัสดิการชํวยเหลือในด๎านตํางๆ ให๎แกํข๎าราชการ ลูกจ๎าง และพนักงานของรัฐ ได๎แกํ เงิน
ชํวยเหลือการศึกษาของบุตร เงินชํวยเหลือบุตร และเงินพิเศษในการณีตายในระหวํางรับราชการ
3. “เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข๎าราชการ หมายความวํารายจํายที่ตั้ง
ไว๎
เพื่อ จํ า ยเป็ น เงิ น เลื่ อ นขั้ น เลื่ อนอัน ดับ เงิ นเดือ นข๎ าราชการประจ าปี เงิ นเลื่ อนขั้น เลื่ อนอั น ดับ เงิ นเดือ น
ข๎าราชการที่ได๎รับเลื่อนระดับ และหรือแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงระหวํางปีและเงินปรับวุฒิข๎าราชการ
4. “เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข๎าราชการ” หมายความวํา รายจํายที่ตั้งไว๎
เพื่อ
จํายเป็นเงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนาสํงเข๎ากองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการ
5. “เงินสมทบของลูกจ๎างประจา” หมายความวํา รายจํายที่ตั้งไว๎เพื่อจํายเป็นเงินสมทบที่
รัฐบาลนาสํงเข๎ากองทุนสารอง เลี้ยงชีพลูกจ๎างประจา
6. “คําใช๎จํายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต๎อนรับประมุขตํางประเทศ หมายความวํา
รายจํายที่ตั้งไว๎เพื่อเป็นคําใช๎จํายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดาเนินภายในประเทศ และ
หรือตํางประเทศ และคําใช๎จํายในการต๎อนรับประมุขตํางประเทศที่มายาเยือนประเทศไทย
7. “เงินสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น” หมายความวํา รายจํายที่ตั้งสารองไว๎เพื่อ
จัดสรรเป็นคําใช๎จํายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
8. “คําใช๎จํายในการดาเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความวํา รายจํายที่ตั้ง
ไว๎
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ
9. “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความวํา รายจํายที่ตั้งไว๎เพื่อ
เบิกจํายเป็นเงินราชการลับในการดาเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
10. “คําใช๎จํายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” หมายความวํา รายจํายที่ตั้งไว๎เพื่อ
เป็นคําใช๎จําในการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
11. “คําใช๎จํายในการรักษาพยาบาลข๎าราชการ ลูกจ๎าง และพนักงานของรัฐ” หมายความวํา
รายจํายที่ตั้งไว๎เป็นคําใช๎จํายในการชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลข๎าราชการ ลูกจ๎างประจา และพนักงานของ
รัฐ
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เงินนอกงบประมาณ
1. เงินรายได๎สถานศึกษา
2. เงินภาษีหัก ณ ที่จําย
3. เงินลูกเสือ เนตรนารี
4. เงินยุวกาชาด
5. เงินประกันสัญญา
6. เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์
เงินรายได๎สถานศึกษา หมายถึง เงินรายได๎ตามมาตรา 59 แหํง พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2542 ซึ่งเกิดจาก
1. ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นราชพัสดุ
2. คําบริการและคําธรรมเนียม ที่ไมํขัดหรือแย๎งนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา
3. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาตํอและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ๎างทาของจาก
เงินงบประมาณ
4. คําขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน
5. คําขายทรัพย์สินที่ได๎มาจากเงินงบประมาณ
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งานพัสดุ
“การพัสดุ” หมายความวํา การจัดทาเอง การซื้อ การจ๎าง การจ๎างที่ปรึกษา การจ๎างออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชํา การควบคุม การจาหนําย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนด
ไว๎ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความวํา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่กาหนดไว๎ในหนังสือ การจาแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจําย ตามสัญญาเงินกู๎
จากตํางประเทศ
“การซื้อ” หมายความวํา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่นๆ แตํไมํรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ๎าง
“การจ้าง” ให๎หมายความรวมถึง การจ๎างทาของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย์ และการจ๎างเหมาบริการ แตํไมํรวมถึงการจ๎างลูกจ๎างของสํวนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
การจ๎างที่ปรึกษา การจ๎างออกแบบและควบคุมงาน และการจ๎างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย์
ขอบขํายภารกิจ
1. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก๎ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
4. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัสดุด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549
หน๎าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา การซื้อ การจ๎าง การเก็บรักษา และการเบิกพัสดุ
การควบคุม และการจาหนํายพัสดุให๎เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
2. ควบคุมการเบิกจํายเงินตามประเภทเงิน ให๎เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
3. จัดทาทะเบียนที่ดินและสิ่งกํอสร๎างทุกประเภทของสถานศึกษา
4. ประสานงานและวางแผนในการใช๎พื้นที่ของสถานศึกษา ให๎เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา
5. กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช๎และการขอใช๎
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องควบคุมดู ปรับปรุง
ซํอมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์ ให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อยตํอการใช๎งานและพัฒนาอาคารสถานที่
การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล๎อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให๎เป็น
ระเบียบและสวยงาม
6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให๎ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ
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7. จัดวางระบบและควบคุมการใช๎ยานพาหนะ การเบิกจํายน้ามันเชื้อเพลิงการบารุงรักษาและการ
พัสดุตํางๆ ทีเ่ กี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
8. ให๎คาแนะนา ชี้แจง และอานวยความสะดวกแกํบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน๎าที่
9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตํางๆ ไว๎เพื่อการตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสารตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
10. ประสานงานและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน๎าที่ตามลาดับขั้น
12. ปฏิบัติอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
1.2 พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
2. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
การอนุมัติเดินทางไปราชการ ผู๎มีอานาจอนุมัติให๎เดินทางไปราชการ อนุมัติระยะเวลาในการเดินทาง
ลํวงหน๎า หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได๎ตามความจาเป็น
3. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง กรณีพักค๎าง
3.1 ให๎นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
3.2 ถ๎าไมํถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชัว่ โมง และสํวนที่ไมํถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง นับได๎เกิน
12 ชั่วโง ให๎ถือเป็น 1 วัน
4. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีไมํพักค๎าง
4.1 หากนับได๎ไมํถึง 24 ชั่วโมงและสํวนที่ไมํถึงนับได๎เกิน 12 ชั่วโมง ให๎ถือเป็น 1วัน
4.2 หากนับได๎ไมํเกิน 12 ชั่วโมง แตํเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ให๎ถือเป็นครึ่งวัน
5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
6. กรณีลากิจหรือลาพักผํอนกํอนปฏิบัติราชการ ให๎นับเวลาตั้งแตํเริ่มปฏิบัติราชการเป็นต๎นไป
7. กรณีลากิจหรือลาพักผํอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให๎ถือวําสิทธิในการเบิกจํายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
8. หลักเกณฑ์การเบิกคําเชําที่พักในประเทศ
การเบิกค่าพาหนะ
1. โดยปกติให๎ใช๎ยานพาหนะประจาทางและให๎เบิกคําพาหนะโดยประหยัด
2. กรณีไมํมียานพาหนะประจาทาง หรือมีแตํต๎องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แกํทางราชการ ให๎
ใช๎ยานพาหนะอื่นได๎ แตํต๎องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว๎ในหลักฐานขอเบิกคําพาหนะนั้น
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3. ข๎าราชการระดับ 6 ขึ้นไป เบิกคําพาหนะรับจ๎างได๎ ในกรณีตํอไปนี้
3.1 การเดินทางไป-กลับ ระหวํางสถานที่อยูํ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจาทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ใช๎เดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
3.2 การเดินทางไป-กลับ ระหวํางสถานที่อยูํ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน วันละไมํเกิน 2 เที่ยว
3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเป็นการเดินทางข๎ามเขตจังหวัด ให๎เบิก
ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด คือ ให๎เบิกตามที่จํายจริง ดังนี้ ระหวํางกรุงเทพมหานครกับเขต
จังหวัดติดตํอกรุงเทพมหานคร ไมํเกินเที่ยวลํะ 400 บาท เดินทางข๎ามเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือกรณี
ดังกลําวข๎างต๎นไมํเกินเที่ยวละ 300 บาท
3.4 ผู๎ไมํมีสิทธิเบิก ถ๎าต๎องนาสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช๎ของทางราชการไปด๎วย
และเป็นเหตุให๎ไมํสะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจาทาง ให๎เบิกคําพาหนะรับจ๎างได๎(โดยแสดง
เหตุผลและความจาเป็นไว๎ในรายงานเดินทาง)
3.5 การเดินทางลํวงหน๎า หรือไมํสามารถกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสํวนตัว
(ลากิจ - ลาพักผํอนไว๎) ให๎เบิกคําพาหนะเทําที่จํายจริงตามเส๎นทางที่ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปราชการ
กรณีมีการเดินทางนอกเส๎นทางในระหวํางการลานั้น ให๎เบิกคําพาหนะได๎เทําที่จํายจริงโดยไมํเกินอัตราตาม
เส๎นทางที่ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปราชการ
3.6 การใช๎ยานพาหนะสํวนตัว (ให๎ขออนุญาตและได๎รับอนุญาตแล๎ว) ให๎ได๎รับเงินชดเชย คือ
รถยนต์กิโลเมตรละ 4 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ฝึกงาน
1.
2.
3.
4.

การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ
ดูงาน การฝึกอบรม ประกอบด๎วย
หลักการและเหตุผล
โครงการ/หลักสูตร
ระยะเวลาจัดที่แนํนอน
เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ค่ารักษาพยาบาล
คํารักษาพยาบาล หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพื่อให๎รํางกายกลับ
สูํสภาวะปกติ (ไมํใชํเป็นการปูองกันหรือเพื่อความสวยงาม)
1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และแก๎ไขเพิ่มเติม
( 8 ฉบับ)
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1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
2545
2. ผู๎ที่มีสิทธิรับเงินคํารักษาพยาบาล คือ ผู๎มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
2.1 บิดา
2.2 มารดา
2.3 คูํสมรสที่ชอบด๎วยกฎหมาย
2.4 บุตรที่ชอบด๎วยกฎหมาย ซึ่งยังไมํบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล๎ว แตํเป็นคนไร๎
ความสามารถ หรือเสมือนคนไร๎ความสามารถ(ศาลสั่ง) ไมํรวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได๎ยก
เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล๎ว
3. ผู๎มีสิทธิ หมายถึง ข๎าราชการ ลูกจ๎างประจา ผุ๎รับเบี้ยหวัดบานาญ และลูกจ๎างชาวตํางประเทศ
ซึ่งได๎รับคําจ๎างจากเงินงบประมาณ
คํารักษาพยาบาล แบํงเป็น 2 ประเภท
ประเภทไข๎นอก หมายถึง เข๎ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไมํได๎นอนพัก
รักษาตัว นาใบเสร็จรับเงินมาเบิกจําย ไมํเกิน 1 ปี นับจากวันที่จํายเงิน
ประเภทไข๎ใน หมายถึง เข๎ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทาง
ราชการ สถานพยาบาลเอกชน ใช๎ใบเสร็จรับเงินนามาเบิกจํายเงิน พร๎อมให๎แพทย์รับรอง “หากผู๎ปุวยมิได๎
เจ๎ารับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” และสถานพยาบาลทางราชการ ใช๎
หนังสือรับรองสิทธิ กรณียังไมํได๎เบิกจํายตรง
การศึกษาบุตร
คําการศึกษาของบุตร หมายความวํา เงินบารุงการศึกษา หรือเงินคําเลําเรียน หรือเงินอื่นใดที่
สถานศึกษาเรียกเก็บและรัฐออกให๎เป็นสวัสดิการกับข๎าราชการผู๎มีสิทธิ
1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.
2547
1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กค 0422.3/ว 161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และคําเลําเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชน และกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 226 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2552 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
2. ผู๎ที่มีสิทธิรับเงินคําการศึกษาของบุตร
2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไมํเกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ไมํรวม
บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งได๎ยกให๎เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นแล๎ว
2.2 ใช๎สิทธิเบิกได๎ 3 คน เว๎นแตํบุตรคนที่ 3 เป็นฝาแฝดสามารถนามาเบิกได๎ 4 คน
2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ปี นับตั้งแตํวันเปิดภาคเรียนของแตํละภาค
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จานวนเงินทีเบิกได้
1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเทํา เบิกได๎ปีละไมํเกิน 4,650 บาท
2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทํา เบิกได๎ปีละไมํเกิน 3,200 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ
เทียบเทํา เบิกได๎ปีละไมํเกิน 3,900 บาท
4. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทํา เบิกได๎ปีละไมํเกิน 11,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
1.1 พระราชกฤษฎีกาคําเชําบ๎านข๎าราชการ พ.ศ. 2550
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน พ.ศ. 2549
2. สิทธิการเบิกเงินคําเชําบ๎าน
2.1 ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปประจาสานักงานใหมํในตํางท๎องที่ เว๎นแตํ
2.1.1 ทางราชการได๎จัดที่พักอาศัยให๎อยูํแล๎ว
2.1.2 มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคูํสมรส
2.1.3 ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปประจาสานักงานใหมํในตํางท๎องที่ตามคาร๎องขอของตนเอง
2.2 ข๎าราชการผู๎ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปประจาสานักงานในท๎องที่ที่รับราชการครั้งแรกหรือท๎องที่ที่
กลับเข๎ารับราชการใหมํ ให๎มีสิทธิได๎รับเงินคําเช๎าบ๎าน (พระราชกฤษฎีกาเชําบ๎าน 2550
(ฉบับที่ 2) มาตรา 7)
2.3 ข๎าราชการมีสิทธิได๎รับเงินคําเชําบ๎านตั้งแตํวันที่เชําอยูํจริง แตํไมํกํอนวันที่รายงานตัวเพื่อเข๎ารับ
หน๎าที่(พระราชกฤษฎีกาคําเชําบ๎าน 2547 มาตรา 14)
2.4 ข๎าราชการซึ่งมีสิทธิได๎รับเงินคําเชําบ๎านได๎เชําซื้อหรือผํอนชาระเงินกู๎เพื่อชาระราคาบ๎านที่ค๎าง
ชาระอยูํ ในท๎องที่ที่ไปประจาสานักงานใหมํ มีสิทธินาหลักฐานการชาระคําเชําซื้อหรือคําผํอน
ชาระเงินกู๎ฯ มาเบิกได๎ (พระราชกฤษฎีกาคําเชําบ๎าน 2547 มาตรา 17)
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
1. กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
1.1 พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการ พ.ศ. 2539
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ (สํวนที่เกี่ยวข๎อง)
บานาญ หมายความวํา เงินที่จํายให๎แกํสมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
บาเหน็จตกทอด หมายความวํา เงินที่จํายให๎แกํสมาชิก โดยจํายให๎ครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสิ้นสุดลง
บาเหน็จตกทอด หมายความวํา เงินที่จํายให๎แกํทายาทโดยจํายให๎ครั้งเดียวในกรณีที่สมาชิก
หรือผู๎รับบานาญถึงแกํความตาย
1.2 พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542
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2. ข๎าราชการทุกประเภท (ยกเว๎นราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กบข. ได๎แกํ
ข๎าราชการครู
ข๎าราชการใหมํ ได๎แกํ ผู๎ซึ่งเข๎ารับราชการหรือโอนมาเป็นราชการตั้งแตํวันที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต๎น
จะต๎องเป็นสมาชิก กบข. และสะสมเงินเข๎ากองทุน สมาชิกที่จํายสะสมเข๎ากองทุนในอัตราร๎อยละ 3 ของ
เงินเดือนเป็นประจาทุกเดือน รัฐบาลจะจํายเงินสมทบให๎กับสมาชิกในอัตราร๎อยละ 3 ของเงินเดือนเป็น
ประจาทุกเดือนเชํนเดียวกัน และจะนาเงินดังกลําวไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อจํายให๎กับสมาชิกเมื่อกอก
จากราชการ
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วย
การฌาปนกิจสงเคราะห์เพือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)
ในระเบียบนี้ ช.พ.ค. หมายความวํา การฌาปนกิจสงเคราะห์ชํวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาการจัดตั้ง ช.พ.ค. มีความมุํงหมายเพื่อเป็นการกุศลและมีวัตถุประสงค์ให๎สมาชิกได๎ทาการสงเคราะห์
ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแกํกรรมหลักเกณฑ์และ
วิธีการจํายเงินคําจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให๎เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ช.พ.ค. กาหนด
ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค หมายถึง บุคคลตามลาดับ ดังนี้
1. คูํสมรสที่ชอบด๎วยกฎหมาย บุตรที่ชอบด๎วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรนอกสมรสที่บิดารับรอง
แล๎ว
และบิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ค.
2. ผู๎อยูํในอุปการะอยํางบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
3. ผู๎อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.
ผู๎มีสิทธิได๎รับการสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งยังมีชีวิตอยูํ หรือมีผู๎รับมรดกยังไมํขาดสายแล๎วแตํกรณีใน
ลาดับหนึ่งๆ บุคคลที่อยูํในลาดับถัดไปไมํมีสิทธิได๎รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวระเบียบนี้
การสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. สาหรับบุตรให๎พิจารณาให๎บุตรสมาชิก ช.พ.ค. ได๎รับ
ความชํวยเหลือเป็นเงินทุนสาหรับการศึกษาเลําเรียนเป็นลาดับแรก
สมาชิก ช.พ.ค. ต๎องระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู๎มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
สมาชิก ช.พ.ค. มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
1. ต๎องปฏิบัติตามระเบียบนี้
2. สํงเงินสงเคราะห์รายศพ เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. อื่นถึงแกํกรรมศพละหนึ่งบาทภายใต๎เงื่อนไข
ดังตํอไปนี้
3. สมาชิก ช.พ.ค. ที่เป็นข๎าราชการประจา ข๎าราชการบานาญและผู๎ที่มีเงินเดือนหรือรายได๎ ราย
เดือน ต๎องยินยอมให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎จํายเงินเดือนหรือเงินบานาญเป็นผู๎หักเงินเพื่อชาระเงินสงเคราะห์
รายศพ ณ ที่จํายตามประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแกํกรรม
คาจากัดความ
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แผนการปฏิ บัติ งาน และแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการ
ปฎิบัติงาน และแสดงรายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณรายจํายตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ๎าน
ห๎วงปลาไหล “สิงหะวิทยา”
ในรอบปีงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช๎จํายงบประมาณรายจํายของโรงเรียนบ๎านห๎วงปลาไหล
“สิงหะวิทยา” เพื่อดาเนินตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปี
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจํายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ให๎สํวนราชการใช๎จํายหรือกํอหนี้ผูกพัน
ทั้งนี้ อาจดาเนินการโดยใช๎การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สานักงบประมาณกาหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่การใช๎จํายงบประมาณต๎องการจะให๎เกิดตํอนักเรียน
บุคลากรโรงเรียนบ๎านห๎วงปลาไหล “สิงหะวิทยา”
แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ๎านห๎วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” ในรอบ
ปีงบประมาณ
แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณรายจํายสาหรับ
โรงเรียนบ๎านห๎วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
โครงการ หมายถึง โครงการที่กาหนดขึ้นเพื่อใช๎จํายเงินเป็นไปตามในระหวํางปีงบประมาณ
งบรายจ่ า ย หมายถึง กลุํ ม วั ตถุประสงค์ของรายจํา ย ที่ก าหนดให๎ จํายตามหลั กการจาแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณ
จาแนกงบรายจํายตามหลักจาแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจําย ดังนี้
งบบุคลากร หมายถึง รายจํายที่กาหนดให๎จํายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได๎แกํ รายจํายใน
ลั ก ษณะเงิ น เดื อ น คํ าจ๎ า งประจ า คํ า จ๎า งชั่ว คราว และคํ า ตอบแทนพนั ก งานราชการ รวมถึ ง รายจํา ยที่
กาหนดให๎จํายจากงบรายจํายอื่นในลักษณะดังกลําว
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจํายที่กาหนดให๎จํายเพื่อการบริหารงานประจา ได๎แกํรายจํายที่จํายในลักษณะ
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน หมายถึง รายจํายที่กาหนดให๎จํายเพื่อการลงทุน ได๎แกํ รายจํายในลักษณะ คําครุภัณฑ์ คํา
ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจํายที่กาหนดให๎จํายเป็นคําบารุง หรือเพื่อชํวยเหลือสนุบสนุนการ
ดาเนินงานของหนํวยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหนํวยงานของรัฐซึ่งมิใชํสํวนราชการสํวนกลางตาม
พระราชบั ญญัติระเบี ย บบริ ห ารราชการแผํ นดิน หนํว ยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิส าหกิจ
องค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่น สภาตาบล องค์การระหวํางประเทศบิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์
เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจํายที่
สานักงบประมาณกาหนดให๎จํายในงบรายจํายนี้
งบรายจ่ายอืน หมายถึง รายจํายที่ไมํเข๎าลักษณะประเภทงบรายจํายใดงบรายจํายหนึ่ง หรือรายจําย
ที่
สานักงบประมาณกาหนดให๎ใช๎จํายในงบรายจํายนี้ เชํน
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินคําปรับที่จํายคืนให๎แกํผู๎ขายหรือผู๎รับจ๎าง
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(3) คําจ๎างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตํางๆซึ่งมิใชํเพื่อการจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งกํอสร๎าง
(4) คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการตํางประเทศชั่วคราว
(5) คําใช๎จํายสาหรับหนํวยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สํวนราชการ)
(6) คําใช๎จํายเพื่อชาระหนี้เงินกู๎
(7) คําใช๎จํายสาหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน

หน้าทีความรับผิดชอบ
กลุ่มการบริหารงบประมาณ
นางธณัณณัฐ คายง ปฏิบัติหน๎าที่หัวหน๎ากลุํมบริหารงบประมาณ มีหน๎าที่ดูแล กากับติดตาม กลั่นกรอง
อานวยความสะดวก ให๎คาแนะนาปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุํมบริหารงบประมาณ
ตามขอบขํายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบบริหารองค์กรการ
ประสานงานและให๎บริการสนับสนุน สํงเสริมให๎ฝุายบริหารงบประมาณตํางๆ ในโรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการและดาเนินการตามบทบาทภารกิจ อานาจหน๎าที่ด๎วยความเรียบร๎อยตลอดจนสนับสนุนและให๎บริการ
ข๎อมูล ขําวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการศึกษาแกํเจ๎าหน๎าที่ของแตํ
ละฝุายงานเพื่อให๎ฝุายงานบริหารจัดการได๎อยํางสะดวกคลํองตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ มีดังนี้
1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผู๎รับผิดชอบ นางธณัณณัฐ คายง หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทาข๎อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได๎แกํ แผนชั้นเรียน ข๎อมูลครูนักเรียน และสิ่งอานวย
ความสะดวกของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) จัดทากรอบงบประมาณรายจํายลํวงหน๎า และแผนงบประมาณ
3) เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช๎เป็นคาขอตั้ง
งบประมาณตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามทีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
ผู๎รับผิดชอบ นางธณัณณัฐ คายง หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและผู๎รับผิดชอบโครงการฯ ดังนี้
1) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนการใช๎จํายงบประมาณภายใต๎ความรํวมมือของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2) ขอความเห็ น ชอบแผนปฏิบั ติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณทีได้รับจัดสรร
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ผู๎รับผิดชอบ นางธณัณณัฐ คายง หน๎าที่รับผิดชอบเสนอโครงการดังนี้
- ผู๎อานวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช๎จํายงบประมาณตามงาน/โครงการที่กาหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และแผนการใช๎จํายเงินภายใต๎ความรํวมมือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การขอโอนและการขอเปลียนแปลงงบประมาณ
ผู๎รับผิดชอบ นางธณัณณัฐ คายง หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จาเป็นต๎องขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงเชํนเดียวกับสถานศึกษา
ประเภทที่ 1 เสนอความเห็ น ชอบคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แล๎ ว เสนอ ขอโอนหรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการตํอไป
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผู๎รับผิดชอบ นางธณัณณัฐ คายง หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินงาน ผลการใช๎จํายเงินงบประมาณประจาปี ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
ผู๎รับผิดชอบ นางธณัณณัฐ คายง หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดการให๎มีการตรวจสอบและติดตามให๎ กลุํม ฝุายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช๎จํายงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช๎จํายงบประมาณตามแบบที่สานัก
งบประมาณกาหนด และจัดสํง ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
2) จัดทารายงานประจาปีที่แสดงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดสํงให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
ผู๎รับผิดชอบ นางธณัณณัฐ คายง หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมาย
2) วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ๎มคําในการใช๎ทรัพยากรของหนํวยงาน
ในสถานศึกษา
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ นางธณัณณัฐ คายง หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) วางแผน รณรงค์ สํงเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให๎ดาเนินงานได๎อ ยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ๎มคํา และมีความโปรํงใส
2) จัดทาข๎อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจํายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศึกษาให๎ดาเนินงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ๎มคํา และมีความโปรํงใส
3) สรุป รายงาน เผยแพรํ และเชิดชูเกียรติผู๎ส นับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา โดย
ความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. การบริหารจัดการทรัพยากรเพือการศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ นางธณัณณัฐ คายง หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศได๎แกํแหลํงเรียนรู๎ ภายในสถานศึกษา แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น
ทั้งที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติและภูมิปัญญาท๎องถิ่น แหลํงเรียนรู๎ที่เป็นสถานประกอบการ เพื่อการรับรู๎ของ
บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปจาได๎เกิดการใช๎ทรัพยากรรํวมกันในการจัดการศึกษา
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2) วางระบบหรือกาหนดแนวปฏิ บัติการใช๎ทรัพยากรรํวมกันกับบุคคล หนํวยงานรัฐบาลและเอกชนเพื่อให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด
3) กระตุ๎นให๎บุคคลในสถานศึกษารํวมใช๎ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งให๎บริการการใช๎ทรัพยากร
ภายในเพื่อประโยชน์ตํอการเรียนรู๎และสํงเสริมการศึกษาในชุมชน
4) ประสานความรํวมมือกับผู๎รับผิดชอบแหลํงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างทรัพยากรบุคคล
ที่มีศักยภาพให๎การสนับสนุนการจัดการศึกษา
5) ดาเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
10. การวางแผนพัสดุ
ผู๎รับผิดชอบ นางกิจจา ภักดิ์ประสิทธิ์ หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การวางแผนพัสดุลํวงหน๎า 3 ปี ให๎ดาเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ
2) การจั ด ท าแผนการจั ด หาพั ส ดุ ใ ห๎ ฝุ า ยที่ ท าหน๎ า ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งเป็ น ผู๎ ด าเนิ น การ โดยให๎ ฝุ า ย
ทีต่ ๎องการใช๎พัสดุ จัดทารายละเอียดพัสดุที่ต๎องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ
หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาที่ต๎องการนี้ต๎องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี (แผนปฏิบัติงาน) และ
ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี สํง ให๎ฝุายที่ทาหน๎าที่จัดซื้อจัด
จ๎างเพื่อจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
3) ฝุายที่จัดทาแผนการจัดหาพัสดุทาการรวบรวมข๎อมูลรายละเอียดจากฝุายที่ต๎องการใช๎พัสดุโดยมีการสอบ
ทานกั บ แผนปฏิ บั ติ ง านและเอกสารประกอบพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจํ า ยประจ าปี และความ
เหมาะสมของวิธีการจัดหาวํ าควรเป็นการซื้อ การเชําหรือการจัดทาเองแล๎วจานาข๎อมูลที่สอบทานแล๎วมา
จัดทาแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา
11. การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างทีใช้เงินงบประมาณ
เพือสนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู๎รับผิดชอบ นางกิจจา ภักดิ์ประสิทธิ์ หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) กาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณ สํงให๎สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
2) กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให๎กาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได๎โดยให๎
พิจารณาจากแบบมาตรฐานกํอนหากไมํเหมาะสมก็ให๎กาหนดตามความต๎องการโดยยึดหลักความโปรํงใส
เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ
12. การจัดหาพัสดุ
ผู๎รับผิดชอบ นางกิจจา ภักดิ์ประสิทธิ์ หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การจั ด หาพัส ดุ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวํ า ด๎ ว ยการพั ส ดุ ข องสํ ว นราชการและค าสั่ ง มอบอ านาจของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) การจัดทาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาวําด๎วยการให๎สถานศึกษารับจัดทารับบริการ
13. การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
ผู๎รับผิดชอบ นางกิจจา ภักดิ์ประสิทธิ์หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไมํวําจะได๎มาด๎วยการจัดหาหรือการรับบริจาค
2) ควบคุมพัสดุให๎อยูํในสภาพพร๎อมการใช๎งาน
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3) ตรวจสอบพัสดุประจาปี และให๎มีการจาหนํายพัสดุที่ชารุด เสื่อมสภาพหรือไมํใช๎ในราชการอีกตํอไป
4) พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งกํอสร๎าง กรณีที่ได๎มาด๎วยเงินงบประมาณให๎ดาเนินการขึ้นทะเบียน เป็นราช
พัส ดุ กรณี ที่ ไ ด๎ ม าจากการรั บ บริ จ าคหรื อ จากเงิ น รายได๎ ส ถานศึ ก ษาให๎ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข อง
สถานศึกษา
14. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
ผู๎รับผิดชอบ นางสมทรง แสงฤทธิ์ หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจํายเงินให๎ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนดคือ
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินสํงคลังในหน๎าที่ของอาเภอ พ.ศ. 2520 โดยสถานศึกษาสามารถ
กาหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได๎ตามความเหมาะสมแตํต๎องไมํขัดหรือแย๎งกับระเบียบดังกลําว
2) การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให๎ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
คือ
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินสํงคลังในสํวนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม
15. การนาเงินส่งคลัง
ผู๎รับผิดชอบ นางสมทรง แสงฤทธิ์ หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การนาเงินสํงคลังให๎นาสํงตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว๎ตามระเบียบการ
เก็ บ รั ก ษาเงิ น และการน าเงิ น สํ ง คลั ง ในหน๎ า ที่ ข องอ าเภอพ.ศ. 2520 หากน าสํ ง เป็ น เงิ น สดให๎ ตั้ ง
คณะกรรมการนาสํงเงินด๎วย
16. การจัดทาบัญชีการเงิน
ผู้รับผิดชอบ นางสมทรง แสงฤทธิ์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ให๎จัดทาบัญชีการเงินตามระบบที่เคยจัดทาอยูํเดิม คือ ตามระบบที่กาหนดไว๎ในคูํมือการบัญชีหนํวยงาน
ยํอย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนํวยงานยํอย พ.ศ. 2544 แล๎ว
แตํกรณี
17. การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
ผู้รับผิดชอบ นางสมทรง แสงฤทธิ์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทารายงานตามที่กาหนดในคูํมือการบัญชีสาหรับหนํวยงานยํอย พ.ศ. 2515 หรือ ตามระบบการ
ควบคุมการเงินของหนํวยงานยํอยพ.ศ. 2515 แล๎วแตํกรณี
2) จัดทารายงานการรับจํายเงินรายได๎สถานศึกษา ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด คือ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวําด๎วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนา
เงิ น รายได๎ ส ถานศึก ษาไปจํ ายเป็ น คํ าใช๎ จํา ยในการจั ด การศึก ษาของสถานศึ ก ษาที่ เป็ น นิติ บุ คคลรายได๎
สถานศึกษาไปจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
18. การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน
ผู้รับผิดชอบ นางสมทรง แสงฤทธิ์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให๎จัดทาตามแบบที่กาหนดในคูํมือการบัญชีสาหรับหนํวยงาน
ยํอย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนํวยงานยํอย พ.ศ. 2544
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คูํมือการบริหารงานวิชาการ
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การบริหารงานวิชาการ
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สาคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความสาคัญ
ที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู๎บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย ต๎อง
มีความรู๎ความเข๎าใจ ให๎ความสาคัญและ มีสํวนรํวมในการวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล
และการปรับปรุงแก๎ไขอยํางเป็นระบบและตํอเนื่องมุํงให๎กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให๎
สถานศึกษาให๎มากที่สุด ด๎วยเจตนารมณ์ที่จะให๎สถานศึกษาดาเนินการได๎โดยอิสระ คลํองตัว รวดเร็ว
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน โรงเรียน ชุมชน ท๎องถิ่น และการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียทุกฝุาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญทาให๎สถานศึกษามีความเข๎มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท๎องถิ่น ได๎อยํางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎บริหารงานด๎านวิชาการได๎โดยอิสระ คลํองตัว รวดเร็ว และ สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท๎องถิ่น
2. เพือ่ ให๎การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได๎มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล๎องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการ
ประเมินหนํวยงานภายนอก
3. เพื่อให๎โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู๎ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู๎ที่สนอง
ตํอความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน และ ท๎องถิ่น โดยยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญได๎อยํางมีคุณภาพ
และ ประสิทธิภาพ
4. เพื่อให๎โรงเรียนได๎ประสานความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หนํวยงาน และ สถาบันอื่นๆอยํางกว๎างขวาง
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ขอบข่ายและภารกิจผู้รับผิดชอบ
1. การพัฒนาหรือการดาเนินการเกียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน
บทบาทและหน้าที
1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาไว๎
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกาหนดจุดเน๎น หรือประเด็นที่สถานศึกษาให๎
ความสาคัญ
3. ศึกษา และวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อนามาเป็นข๎อมูล
จัดทาสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของสถานศึกษาให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. จัดทาสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อนาไปจัดทารายวิชาพื้นฐานหรือ
รายวิชาเพิ่มเติมจัดทาคาอธิบายรายวิชา หนํวยการเรียนรู๎ แผนการจัดการเรียนรู๎ เพื่อจัดประสบการณ์
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎แกํผู๎เรียน ประเมินผล และปรับปรุง
5. ผู๎บริหารศึกษาอนุมัติ
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
บทบาทและหน้าที
1. วางแผนงานด๎านวิชาการโดยการรวบรวมข๎อมูลและกากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ได๎แกํ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ การวัดผล
ประเมินผล และ การเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาและใช๎ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎การ
วิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา และสํงเสริมชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ
2. ผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที
1. จัดทาแผนการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกชํวงชั้น ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู๎โดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาคุณธรรมนาความรู๎ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ใช๎สื่อการเรียนการสอน และแหลํงการเรียนรู๎
4. จัดกิจกรรมพัฒนาห๎องสมุด ห๎องปฏิบัติการตํางๆ ให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
5. สํงเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
6. สํงเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และชํวยเหลือนักเรียนพิการ ด๎อยโอกาสและ
มีความสามารถพิเศษ
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4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที
1. จัดทาหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให๎มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร ให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม จัดทาหลักสูตรที่มุํงเน๎นพัฒนานักเรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย
จิตใจ สติปัญญา มีความรู๎และคุณธรรม สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข จัดให๎มีวิชาตํางๆ
ครบถ๎วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา ได๎แกํ การศึกษาด๎านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
การศึกษาที่สํงเสริมความเป็นเลิศ ผู๎บกพรํอง
3. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล๎องสภาพปัญหาความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง
ชุมชน สังคม และอาเซี่ยน
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
บทบาทและหน้าที
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจ และความถนัดของผู๎เรียนโดย
คานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎ เพื่อปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ทาได๎ คิดเป็น ทาเป็นรัก
การอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎านตํางๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุลกันรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว๎ในทุกกลุํมสาระ/วิชา
5. สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวกเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ และมีความรอบรู๎ รวมทั้งสามารถใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู๎ ทั้งนี้ ผู๎สอนและผู๎เรียนรู๎อาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลํง
วิทยาการประเภทตําง ๆ
6. จัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นได๎ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรํวมมือ กับบิดามารดาและ
บุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ
7. ศึกษาค๎นคว๎าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู๎ที่
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6. การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน
บทบาทและหน้าที
1. กาหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให๎
สอดคล๎อง กับนโยบายระดับประเทศ
2. จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา
3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน
4. จัดให๎มีการประเมินผลการเรียนทุกชํวงชั้น และจัดให๎มีการซํอมเสริมกรณีที่มีผู๎เรียน ไมํผําน
เกณฑ์การประเมิน
5. ให๎มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
6. จัดระบบสารสนเทศด๎านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช๎ในการอ๎างอิง
ตรวจสอบ และใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
7. ผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด๎านตํางๆ รายปี รายภาคและตัดสินผลการ
เรียนผํานระดับชั้นและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอานาจของสถานศึกษา ที่จะแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได๎แกํ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการ พร๎อม
ทั้งให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน
7. การวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที
1. กาหนดนโยบายและแนวทางการใช๎ การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ และ
กระบวนการทางานของนักเรียน ครู และผู๎เกี่ยวข๎องกับการศึกษา
2. พัฒนาครู และนักเรียนให๎มีความรู๎เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการวิจัยเป็น
สาคัญ ในการเรียนรู๎ที่ซับซ๎อนขึ้น ทาให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยกระบวนการวิจัย
4. รวบรวม และเผยแพรํผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ให๎ครูนาผลการวิจัยมาใช๎เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
บทบาทและหน้าที
1. จัดให๎มีแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให๎พอเพียงเพื่อ
สนับสนุนการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู๎
2. จัดระบบแหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เชํน
พัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ มุมหนังสือในห๎องเรียน ห๎องดนตรี ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องพยาบาล
ห๎องศูนย์วิชาการ สวนสุขภาพ สวนหนังสือ เป็นต๎น
3. จัดระบบข๎อมูลแหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่นให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ ของผู๎เรียน ของ
สถานศึกษาของตนเอง
4. สํงเสริมให๎ครูและผู๎เรียนได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ และ นิเทศ กากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง
5. สํงเสริมให๎ครู และผู๎เรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
9. การนิเทศการศึกษา
บทบาทและหน้าที
1. สร๎างความตระหนักให๎แกํครู และผู๎เกี่ยวข๎องให๎เข๎าใจกระบวนการนิเทศภายในวําเป็น
กระบวนการทางานรํวมกันที่ใช๎เหตุผลการนิเทศ เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทางานของแตํละบุคคล ให๎มี
คุณภาพการนิเทศเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให๎ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวําได๎ปฏิบัติถูกต๎อง
ก๎าวหน๎า และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียน และตัวครูเอง
2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให๎มีคุณภาพทั่วถึง และตํอเนื่องเป็นระบบและ
กระบวนการ
3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให๎เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
10. การแนะแนว
บทบาทและหน้าที
1. กาหนดนโยบายการจัดการศึกษา ที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสาคัญ โดยให๎ทุก
คนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลชํวยเหลือ
2. จัดระบบงานและโครงสร๎างองค์กรแนะแนว และดูแลชํวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให๎
ชัดเจน
3. สร๎างความตระหนักให๎ครูทุกคนเห็นคุณคําของการแนะแนว และดูแลชํวยเหลือนักเรียน
4. สํงเสริมและพัฒนาให๎ครูได๎รับความรู๎เพิ่มเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน เพื่อให๎สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎และเชื่อมโยงสูํการดารงชีวิตประจาวัน
5. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทาหน๎าที่ครูแนะ
แนว ครูที่ปรึกษา ครูประจาชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว
6. ดูแล กากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานแนะแนว และดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนอยํางเป็นระบบ
7. สํงเสริมความรํวมมือ และความเข๎าใจอันดีระหวํางครู ผู๎ปกครอง และชุมชน
8. ประสานงานด๎านการแนะแนวระหวํางสถานศึกษา องค์กร ภาครัฐและเอกชน บ๎าน
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ศาสนสถาน ชุมชนในลักษณะเครือขํายการแนะแนว
9. เชือ่ มโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
บทบาทและหน้าที
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนสถานศึกษาที่มุํงเน๎นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)
3. จัดทาระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต๎อง
สร๎างระบบ การทางานที่เข๎มแข็งเน๎นการมีสํวนรํวม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming
Cycle) หรือที่รู๎จักกันวําวงจร PDCA
5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดาเนินการอยํางจริงจังตํอเนื่องด๎วยการ
สนับสนุนให๎ครู ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม
6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
7. จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และสรุปรายงานประจาปี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด และเผยแพรํตํอสาธารณชน
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
บทบาทและหน้าที
1. จัดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
2. สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู๎ภายในชุมชน
3. สํงเสริมให๎ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูล ขําวสารและ
เลือกสรรภูมิปัญญา วิทยาการตํางๆ
4. พัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา และความต๎องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน
ให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหวํางชุมชน

45
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอืน
บทบาทและหน้าที
1. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อ
เสริมสร๎าง พัฒนาการของนักเรียนทุกด๎าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
2. เสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการของชุมชน เพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํง
วิทยาการของชุมชน และมีสํวนในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น
3. ให๎บริการด๎านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารกับแหลํงวิชาการ
ในที่อื่นๆ
4. จัดกิจกรรมรํวมกับชุมชนเพื่อสํงเสริมวัฒนธรรมการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เกํา
การประชุม ผู๎ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานรํวมกับชุมชน การรํวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น
เป็นต๎น
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอืนทีจัดการศึกษา
บทบาทและหน้าที
1. ประชาสัมพันธ์สร๎างความเข๎าใจตํอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครอง สํวนท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา
2. จัดให๎มีการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ การเพิ่มความพร๎อมให๎กับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ที่รํวมจัดการศึกษา
3. รํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน
องค์กร เอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่รํวมจัดการศึกษา
และใช๎ทรัพยากรรํวมกันให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
4. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ระหวํางสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
5. สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ได๎รับความชํวยเหลือทางด๎านวิชาการตามความ เหมาะสม
และจาเป็น
6. สํงเสริม และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ทั้งด๎านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางมี ประสิทธิภาพ
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15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษา
เพื่อให๎ ผู๎ที่ เกี่ยวข๎องรับรู๎ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
รับรู๎ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
3. ตรวจสอบรํางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษา และแก๎ไข
ปรับปรุง
4. นาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษาไปสูํการปฏิบัติ
5. ตรวจสอบ และประเมินผล การใช๎ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของ
สถานศึกษาและนาไปแก๎ไขปรับปรุง ให๎เหมาะสมตํอไป
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือใช้ในสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที
1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ ที่มีคุณภาพสอดคล๎อง
กับ หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
2. จัดทาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออํานประกอบ แบบฝึกหัด ใบ
งาน ใบความรู๎ เพื่อใช๎ประกอบการเรียนการสอน
3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออําน
ประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู๎ เพื่อใช๎ประกอบการเรียนการสอน
17. การพัฒนา และใช้สือเทคโนโลยีเพือการศึกษา
บทบาทและหน้าที
1. จัดให๎มีการรํวมกันกาหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎
และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา พร๎อมทั้งให๎มีการจัดตั้งเครือขํายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหลํงการเรียนรู๎3. 3.
พัฒนาและใช๎สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุํงเน๎นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให๎
ข๎อเท็จจริงเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหลํงสื่อที่เสริมการจัด การศึกษาของสถานศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาห๎องสมุดของสถานศึกษา ให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ของสถานศึกษา และชุมชน
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช๎และพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
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ด้านบริหารวิชาการ
1. หัวหน้างานบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน๎าที่หัวหน๎ากลุํมการบริหารวิชาการ มีหน๎าที่ ดูแล กากับ
ติดตาม กลั่นกรองอานวยความสะดวก ให๎คาแนะนา ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุํม
การบริหารวิชาการตามขอบขํายและภารกิจการบริหารวิช าการ ปฏิบัติห น๎าที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบ
บริหารองค์กร การประสานงานและให๎บริการสนับสนุน สํงเสริมให๎ฝุายบริหารงานวิชาการตํางๆ ในโรงเรี ยน
สามารถบริ ห ารจั ดการและดาเนิ น การตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน๎า ที่ด๎ ว ยความเรีย บร๎ อยตลอดจน
สนับสนุนและให๎บริการข๎อมูล ขําวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช๎ในการจัด
การศึกษาแกํเจ๎าหน๎าที่ของแตํละฝุายงานเพื่อให๎ฝุายบริหารจัดการได๎อยํางสะดวกคลํองตัว มีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพ
2. หัวหน้า วิชาการสายชั้น ปฏิบัติห น๎าที่ผู๎ชํว ยหัว หน๎ากลุํ มการบริห ารวิช าการ มีห น๎าที่ชํว ย
หัวหน๎ากลุํมการบริหารวิชาการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหน๎าที่อื่นๆที่
หัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการมอบหมายปฏิบัติหน๎าที่ แทนในกรณีหัวหน๎าบริหารงานวิชาการไมํสามารถปฏิบัติ
หน๎าที่ได๎
ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ มีดังนี้
1. การพัฒนาหรือการดาเนินงานเกียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน
หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาไว๎
2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกาหนดจุดเน๎นหรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุํม
เครือขํายสถานศึกษาให๎ความสาคัญ
3) ศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนามาเป็นข๎อมูล
จัดทาสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของสถานศึกษาให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4) จัดทาสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนาไปจัดทารายวิช าพื้นฐานหรือ
รายวิชาเพิ่มเติมจัดทาคาอธิบายรายวิชา หนํวยการเรียนรู๎ แผนการจัดการเรียนรู๎ เพื่อจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎แกํผู๎เรียนประเมินผลและปรับปรุง
5) ผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) วางแผนงานด๎านวิช าการโดยการรวบรวมข๎อมูลและกากับ ดูแล นิเทศและติดตาม
เกี่ย วกับ งานวิช าการ ได๎แกํ การพัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึกษา การพัฒ นากระบวนการเรียนรู๎ การวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนา
และใช๎สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการสํงเสริมชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ
2) ผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทาแผนการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎โดยความรํวมมือของเครือขําย
สถานศึกษา
2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกชํ วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู๎โดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนพัฒนา
คุณธรรมนาความรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ใช๎สื่อการเรียนการสอนและแหลํงการเรียนรู๎
4) จัดกิจกรรมพัฒนาห๎องสมุด ห๎องปฏิบัติการตํางๆ ให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
5) สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
6) สํงเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและชํวยเหลือนักเรียนพิการด๎อยโอกาส
และมีความสามารถพิเศษ
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง
1.1 จั ดให๎ มีก ารวิจัยและพัฒ นาหลั กสู ตรขึ้นใช๎เองให๎ ทั นกับการเปลี่ ยนแปลง
ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต๎นแบบให๎กับโรงเรียนอื่น
1.2 จัดทาหลักสู ตรที่มุํงเน๎นพัฒ นานักเรียนให๎ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย
จิตใจ สติปัญญา มีความรู๎และคุณธรรม สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
1.3 จัดให๎มีวิชาตํางๆ ครบถ๎วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.4 เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาสาระของรายวิ ช าให๎ สู ง และลึ ก ซึ้ ง มากขึ้ น ส าหรั บ
กลุํมเปูาหมายเฉพาะ ได๎แกํ การศึกษาด๎านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่สํงเสริม
ความเป็นเลิศ ผู๎บกพรํอง พิการ และการศึกษาทางเลือก
1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล๎องสภาพปัญหา ความต๎องการของ
ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก
2) สถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสู ตรการจัดกระบวนการเรียนรู๎ การสอนและอื่นๆให๎
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุํมเปูาหมายพิเศษ โดยความรํวมมือของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและเครือขํายสถานศึกษา
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
4) นิ เทศ ติดตาม ประเมิ นผลและปรับปรุ ง หลั กสู ต รสถานศึกษา และรายงานผลให๎
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ

49
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนโดย
คานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล
2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู๎
มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหา
3) จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให๎ทาได๎ คิดเป็น ทา
เป็น รักการอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง
4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎านตํางๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมที่ดีงานและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว๎ในทุกวิชา
5) สํ งเสริ มสนับ สนุนให๎ผู๎ สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎ อม สื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และมีความรอบรู๎ รวมทั้งสามารถใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของ
กระบวนการเรี ยนรู๎ ทั้งนี้ ผู๎ ส อนและผู๎ เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากสื่ อการเรียนการสอน และแหลํ ง
วิทยาการประเภทตํางๆ
6) จัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นได๎ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรํวมมือ กับบิดามารดา
และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ
6. การวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) กาหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย
สอดคล๎องกับนโยบายระดับประเทศ
2) จั ดทาเอกสารหลัก ฐานการศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา
3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน
4) จัดให๎มีการประเมินผลการเรียนทุกชํวงชั้นและจัดให๎มีการซํอมเสริมกรณีที่มีผู๎เรียนไมํ
ผํานเกณฑ์การประเมิน
5) จัดให๎มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
6) จัดระบบสารสนเทศด๎านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช๎ใน
การอ๎างอิง ตรวจสอบและใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
7) ผู๎บริ หารสถานศึกษาอนุมัติผ ลการประเมินการเรียนด๎านตํางๆ รายปี/รายภาคและ
ตัดสินผลการเรียนการผํานชํวงชั้นและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) การเทีย บโอนผลการเรี ย นเป็ น อานาจของสถานศึ ก ษาที่ จ ะแตํ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได๎แกํ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
พร๎อมทั้งให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน
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7. การวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) กาหนดนโยบายและแนวทางการใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการทางานของ
นักเรียน ครู และผู๎เกี่ยวข๎องกับการศึกษา
2) พัฒนาครูและนักเรียนให๎มีความรู๎เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการวิจัย
เป็นสาคัญในการเรียนรู๎ที่ซับซ๎อนขึ้นทาให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปัญหา
การผสมผสานความรู๎แบบสหวิทยาการและการเรียนรู๎ในปัญหาที่ตนสนใจ
3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยกระบวนการวิจัย
4) รวบรวม และเผยแพรํผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนให๎ครูนาผลการวิจัยมาใช๎ เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดให๎มีแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให๎พอเพียงเพื่อ
สนับสนุนการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู๎
2) จัดระบบแหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เชํน
พัฒนาห๎องสมุดหมวดวิชา ห๎องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห๎องเรียน ห๎องพิพิธภัณฑ์ ห๎องมัลติมีเดีย ห๎อง
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี
สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต๎น
3) จัดระบบข๎อมูลแหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่นให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนของ
สถานศึ ก ษาของตนเอง เชํ น จั ด เส๎ น ทาง/แผนที่ และระบบการเชื่ อมโยงเครือ ขํ ายห๎ องสมุ ดประชาชน
ห๎องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ฯลฯ
4) สํงเสริมให๎ครูและผู๎เรียนได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎และนิเทศ กากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง
9. การนิเทศการศึกษา
หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) สร๎างความตระหนักให๎แกํครูและผู๎เกี่ยวข๎องให๎เข๎าใจกระบวนการนิเทศภายในวําเป็น
กระบวนการทางานรํวมกัน ที่ใช๎เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทางานของแตํละบุคคลให๎มี
คุณภาพ การนิเทศเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให๎ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวํา ได๎ปฏิบัติถูกต๎อง
ก๎าวหน๎า และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียนและตัวครูเอง
2) จั ด การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาให๎ มี คุ ณ ภาพทั่ ว ถึ ง และตํ อ เนื่ อ งเป็ น ระบบและ
กระบวนการ
3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให๎เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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10. การแนะแนวการศึกษา
มีหน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสาคัญ โดยให๎ทุกคน
ในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
2) จัดระบบงานและโครงสร๎างองค์กรแนะนาและดูแลชํวยเหลือนักเรียน
3 สร๎างความตระหนักให๎ครูทุกคนเห็นคุณคําของการแนะแนวและดูแลชํวยเหลือนักเรียน
4) สํงเสริมและพัฒนาให๎ครูได๎รับความรู๎เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนเพื่อให๎สามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรู๎และเชื่อมโยง สูํการดารงชีวิตประจาวัน
5) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทาหน๎าที่ครูแนะ
แนวครูที่ปรึกษา ครูประจาชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว
6) ดูแล กากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานแนะแนวและดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนอยํางเป็นระบบ
7) สํงเสริมความรํวมมือและความเข๎าใจอันดีระหวํางครู ผู๎ปกครองและชุมชน
8) ประสานงานด๎ า นการแนะแนว ระหวํ า งสถานศึ ก ษา องค์ ก รภ าครั ฐ และเอกชน
บ๎าน ศาสน-สถาน ชุมชน ในลักษณะเครือขํายการแนะแนว
9) เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
มีหน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ของสถานศึ ก ษาให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต๎องการของ
ชุมชน
2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร๎างการบริหารที่เอื้อตํอการพัฒนางาน
และการสร๎ างระบบประกัน คุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให๎เป็นหมวดหมูํ ข๎ อมูล มีความสมบูรณ์
เรียกใช๎งําย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ
3) จัดทาแผนสถานศึกษาที่มุํงเน๎นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)
4) ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต๎อง
สร๎างระบบการทางานที่เข๎มแข็งเน๎นการมีสํวนรํวม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)
หรือที่รู๎จักกันวําวงจร PDCA
5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการอยํางจริงจังตํอเนื่องด๎วยการ
สนับสนุนให๎ครู ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม
6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนดเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
7) จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และสรุปรายงานประจาปี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและเผยแพรํตํอสาธารณชน
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12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
มีหน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
2) สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู๎ภายในชุมชน
3) สํงเสริมให๎ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูล ขําวสารและรู๎จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการตํางๆ
4) พัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน
ให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหวํางชุมชน
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอืน
มีหน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อ
เสริมสร๎างพัฒนาการของนักเรียนทุกด๎านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น
2) เสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการของชุมชนและมีสํวนในการพัฒนาชุมชนและ
ท๎องถิ่น
3) ให๎ บ ริ การด๎า นวิช าการที่ส ามารถเชื่อมโยงหรือ แลกเปลี่ ยนข๎อมูล ขําวสารกับแหลํ ง
วิชาการ
ในที่อื่นๆ
4) จัดกิจกรรมรํวมชุมชน เพื่อสํงเสริมวัฒนธรรมการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เกํา
การประชุมผู๎ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานรํวมกับชุมชน การรํวมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอื่นเป็น
ต๎น
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์ กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอืนทีจัดการศึกษา
มีหน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์ส ร๎างความเข๎าใจตํอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอืน่ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) จัดให๎มีการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ การเพิ่มความพร๎อมให๎กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่นที่รํวมจัดการศึกษา
3) รํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน
องค์กร-เอกชน องค์วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นรํวมกันจัดการศึกษาและ
ใช๎ทรัพยากรรํวมกันให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน
4) สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรํวมกันระหวํางสถานศึกษากับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร-วิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอื่น
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5) สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอื่น ได๎รับความ
ชํวยเหลือทางด๎านวิชาการตามความเหมาะสมและจาเป็น
6) สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ทั้งด๎านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางมีประสิทธิภาพ
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
มีหน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษา
เพื่อให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกรายรับรู๎และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
2) จัดทารํางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให๎ผู๎ที่
เกี่ยวข๎องทุกฝุายรับรู๎และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
3) ตรวจสอบรํางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษาและ
แก๎ไขปรับปรุง
4) นาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษาไปสูํการปฏิบัติ
5) ตรวจสอบและประเมินผลการใช๎ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของ
สถานศึกษาและนาไปแก๎ไขปรับปรุงให๎เหมาะสมตํอไป
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือใช้ในสถานศึกษา มีหน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ ที่มีคุณภาพสอดคล๎อง
กลับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
2) จัดทาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออํานประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน
ใบความรู๎เพื่อใช๎ประกอบการเรียนการสอน
3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออํานประกอบ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู๎เพื่อใช๎ประกอบการเรียนการสอน
17. การพัฒนาและใช้สือและเทคโนโลยีเพือการศึกษา มีหน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดให๎มีการรํวมกันกาหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจั ดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
2) พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎และเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา พร๎ อ มทั้ ง ให๎ มี ก ารจั ด ตั้ ง เครื อ ขํ า ยทางวิ ช าการ ชมรมวิ ช าการเพื่ อ เป็ น แหลํ ง เรี ย นรู๎ ข อง
สถานศึกษา
3) พัฒนาและใช๎สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุํงเน๎นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษาที่ ใ ห๎ ข๎อ เท็ จ จริ ง เพื่อ สร๎ างองค์ ความรู๎ใ หมํ ๆเกิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะหาแหลํ ง สื่ อ ที่เ สริ มการจั ด
การศึกษา ของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาห๎องสมุดของสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ของสถานศึกษาและชุมชน
5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช๎และ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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18. การรับนักเรียน
หน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ให๎สถานศึกษาประสานงานการดาเนินการแบํงเขตพื้นที่บริการการศึกษารํวมกัน และ
เสนอข๎อตกลงให๎เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
2) กาหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา
3) ดาเนินการรับนักเรียนตามที่แผนกาหนด
4) รํว มมือกับ องค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น ชุมชน ในการติดตามชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาในการเข๎าเรียน
5) ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข๎าเรียนให๎เขตพื้นที่การศึกษาทราบ
19. การจัดทาสามะโนนักเรียน
มีหน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ประสานงานกับชุมชนและท๎องถิ่นในการส ารวจข๎อมูล จานวนนักเรียนที่จะเข๎ารับ
บริการ
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
2) จัดทาสามะโนผู๎เรียนที่จะเข๎ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศจากสามะโนผู๎เรียนให๎เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
20. การทัศนศึกษา มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) วางแผนการนานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
2) ดาเนินการนานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนด
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บทบาทและหน้าทีของกลุ่มบริหารทัวไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารทัวไป
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1. ปฏิบัติหน๎าที่ในฐานะรองผู๎อานวยการกลุํมบริหารทั่วไปของโรงเรียน
2. เป็นที่ปรึกษาของผู๎อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วโรงเรียน
3. กากับ ติดตาม การดาเนินงานของกลุํมบริหารทั่วไปให๎ดาเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย และมี
ประสิทธิภาพ
4. กาหนดหน๎าที่ของบุคลากรในกลุํมบริหารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสานักงานบริหาร
ทั่วไป
5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน๎าที่ความรับผิดชอบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6. กากับ ติดตาม ให๎งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝุายตํางๆ เพื่อดาเนินกิจกรรม งาน
โครงการ ให๎เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน
7. กากับ ติดตาม ประสานงานให๎มีการรวบรวมข๎อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปให๎เป็นปัจจุบัน
เพื่อนาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก๎ไขปัญหา
8. ควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุํมบริหาร
ทั่วไป อยํางตํอเนื่อง
9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่และปฏิบัติหน๎าที่พิเศษ เพื่อสร๎างขวัญและ
กาลังใจ
10. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เกี่ยวข๎อง
11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงาน
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12. กากับ ติดตาม ให๎งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดาเนินการติดตามการปฏิบัติงาน
ของทุกงานพร๎อมรายงานผลการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง
13. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนางแก๎ว
14. ติดตํอประสานงานระหวํางโรงเรียนกับหนํวยงานภายนอกในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับงานบริหาร
ทั่วไป
15. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
งานสานักงานกลุ่มบริหารทัวไป
1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทัวไป
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1.1 จัดทาแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุํมบริหารทั่วไป
เพื่อจัดสรรงบประมาณ
1.2 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรที่จาเป็นในสานักงานกลุํมบริหารทั่วไป
1.3 จัดทาทะเบียนรับ – สํง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ
สานักงาน ให๎เป็นหมวดหมูํมีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค๎นหาเรื่องได๎อยํางรวดเร็ว

57
1.4 โต๎ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสาร หลักฐานให๎ถูกต๎องตามระเบียบ
ของงานสารบรรณอยํางรวดเร็วและทันเวลา
1.5 จัดสํงหนังสือราชการ เอกสารของกลุํมบริหารทั่วไป ให๎งานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บ
คืนจัดเข๎าแฟูมเรื่อง
1.6 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถํายเอกสารตําง ๆ ของกลุํมบริหารทั่วไป เชํน บันทึกข๎อความ แบบ
สารวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคาสั่ง
1.7 ประสานงานด๎านข๎อมูลและรํวมมือกับกลุํมบริหารงานตําง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให๎เกิดความ
เข๎าใจและรํวมมืออันดีตํอกันในการดาเนินงานตามแผน
1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี
1.9 ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
2. งานพัสดุกลุ่มบริหารทัวไป
2.1 ประสานงานในกลุํมงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการ
ซํอมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่ชารุด โดยประสานงานกับพัสดุ
โรงเรียน
2.2 จัดทาบัญชีควบคุมการเบิกจํายวัสดุ ยืมวัสดุให๎ถูกต๎องมีระบบและเป็นปัจจุบัน
2.3 จัดทาระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอร์มตําง ๆ ที่จาเป็นในการให๎บริการปรับ
ซํอม
2.4 ติดตามการปรับซํอมและบารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ให๎มีอายุการใช๎งานยาวนาน
2.5 ประเมิน สรุปผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษาและรายงานตํอผู๎เกี่ยวข๎อง
2.6 ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทัวไป
3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช๎ในงานสารสนเทศของกลุํมบริหารทั่วไป
3.2 ประสานงานด๎านความรํวมมือเกี่ยวกับข๎อมูลกับงานตําง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข๎อมูล
สารสนเทศที่ถูกต๎องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบํงบอกถึงสภาพปัญหาความต๎องการ
3.3 รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
3.4 จัดทาเอกสารเผยแพรํข๎อมูลให๎กลุํมงาน ได๎ใช๎ประโยชน์ในการวางแผนแก๎ปัญหาหรือพัฒนา
งานในกลุํมงานตํอไป
3.5 รํวมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพรํงานของกลุํมบริหารทั่วไป
3.6 ประเมิน สรุป รายงานผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา
3.7 ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทัวไป
4.1 ประสานงานจัดทาแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุํม
บริหารทั่วไป เสนอผู๎บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
4.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุํมบริหารทั่วไป ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของโรงเรียน
และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา
4.3 กากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให๎เกิดการดาเนินงานให๎เป็นไปตามแผน
4.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุํมงานตําง ๆ เพื่อนาเอาเทคโนโลยีมาใช๎ให๎มี
ประสิทธิภาพ
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4.5 ประเมิน สรุป รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
งานอาคารสถานทีและสภาพแวดล้อม
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1. วางแผนกาหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด๎านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล๎อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แมํบ๎านทาความสะอาด
2. วางแผนรํวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร๎างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ เชํน ห๎องเรียน ห๎องบริการ ห๎องพิเศษให๎เพียงพอ กับการใช๎บริการของโรงเรียน
3. จัดซื้อ จัดหาโต๏ะ เก๎าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทาความสะอาดห๎องเรียน ห๎องบริการห๎อง
พิเศษ ให๎เพียงพอและอยูํในสภาพที่ดีอยูํตลอดเวลา
4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใช๎งานได๎สะดวกใช๎งานได๎ทันที
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแตํงอยํางสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน๎าตํางอยูํใน
สภาพดี ดูแลสีอาคารตําง ๆให๎เรียบร๎อย มีปูายบอกอาคารและห๎องตําง ๆ
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซํอมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๏ะ เก๎าอี้ และอื่น ๆให๎
อยูํในสภาพที่เรียบร๎อย
7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห๎องน้า ห๎องส๎วม ให๎สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน
8. ติดตาม ดูแลให๎คาแนะนาในการใช๎อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด๎านการดูแลรักษา
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน
9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจาหนํายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ
10. ประสานงานกับหัวหน๎าอาคาร โดยนาข๎อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให๎ทันเหตุการณ์และ
ความต๎องการของบุคลากรในโรงเรียน
11. อานวยความสะดวกในการใช๎อาคารสถานที่แกํบุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทาสถิติ
การให๎บริการและรวบรวมข๎อมูล
12. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาปีการศึกษา
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
งานสาธารณูปโภค
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1. จัดทาแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ
2. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให๎เพียงพออยูํตลอดเวลา
3. กาหนดข๎อปฏิบัติและติดตามการใช๎น้า ใช๎ไฟฟูาให๎เป็นไปอยํางประหยัด
4. จัดบริการและติดตามการใช๎สาธารณูปโภคให๎เป็นไปอยํางประหยัดและคุ๎มคํา
5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้าดื่ม น้าใช๎ เครื่องกรองน้า หม๎อแปลงไฟฟูา ตู๎โทรศัพท์และ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ ให๎อยูํในสภาพที่ได๎มาตรฐาน
6. จัดทาปูายคาขวัญ คาเตือน เกี่ยวกับการใช๎น้า ใช๎ไฟฟูา และโทรศัพท์
7. รํวมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช๎ไฟฟูา ใช๎โทรศัพท์
8. สารวจ รวบรวม ข๎อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ชารุด
9. ซํอมแซมสาธารณูปโภคที่ชารุดให๎อยูํในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยูํตลอดเวลา
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10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
งานธุรการ และสารบรรณ
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1. รับ-สํงเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข๎า – ออก จัดสํงหนังสือ เข๎าหรือเอกสารให๎หนํวยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข๎อง
2. จัดทาคาสั่งและจดหมายเวียนเรื่องตําง ๆ เพื่อแจ๎งให๎กับครูและผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ
3. เก็บ หรือทาลายหนังสือ เอกสารตําง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ
4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องให๎เป็น
ปัจจุบันอยูํเสมอ และเวียนให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ
5. รํางและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต๎ตอบถึงสํวนราชการ และหนํวยงานอื่น
6. ติดตามเอกสารของฝุายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลใน
การอ๎างอิง
7. ประสานงานการจัดสํงจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารตําง ๆ ของโรงเรียน
8. เป็นที่ปรึกษาของรองผู๎อานวยการฝุายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ
9. ควบคุมการรับ – สํง หนังสือของโรงเรียน (E – Office)
10. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน
11. จัดหนังสือเข๎าแฟูมเพื่อลงนาม
1๒. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
งานยานพาหนะ
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1. จัดทาแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บารุงรักษา การให๎บริการยานพาหนะแกํคณะ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกาหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ
2. กาหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบ ให๎ความรู๎ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให๎บริการ
พาหนะแกํบุคลากร
3. กากับ ติดตาม จัดทาข๎อมูล สถิติ การใช๎ และให๎บริการยานพาหนะของโรงเรียน
4. กาหนดแผนตรวจสอบ ซํอมบารุง เพื่อให๎พาหนะใช๎การได๎ และปลอดภัยตลอดเวลา ให๎
คาแนะนา เสนอผู๎มีอานาจอนุมัติ
5. ประเมินสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
6. ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย
งานประชาสัมพันธ์
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1. กาหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดาเนินการประชาสัมพันธ์ให๎สอดคล๎องกับนโยบาย
และจุดประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานงาน รํวมมือกับกลุํมสาระฯ และงานตําง ๆ ของโรงเรียนในการดาเนินงานด๎าน
ประชาสัมพันธ์

60
3. ต๎อนรับและบริการผู๎มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน
4. ต๎อนรับและบริการผู๎ปกครองหรือแขกผู๎มาติดตํอกับนักเรียนและทางโรงเรียน
5. ประกาศขําวสารของกลุํมสาระฯ หรือขําวทางราชการให๎บุคลากรในโรงเรียนทราบ
6. ประสานงานด๎านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน
7. เป็นหนํวยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการตําง ๆ ของโรงเรียน
8. เผยแพรํกิจกรรมตําง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน
9. จัดทาเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพรํขําวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนให๎นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ
10. รวบรวม สรุปผลและสถิติตําง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทารายงานประจาปีของ
งานประชาสัมพันธ์
11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
12. ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
งานพยาบาลและอนามัย
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1. กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานงานกับกลุํมสาระการเรียนรู๎และงานตําง ๆ ของโรงเรียน ในการดาเนินงานด๎านอนามัย
โรงเรียน
3. ควบคุม ดูแล ห๎องพยาบาลให๎สะอาด ถูกสุขลักษณะ
4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช๎ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให๎พร๎อมและใช๎การได๎
ทันที
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช๎ในการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปุวย และนาสํง
โรงพยาบาลตามความจาเป็น
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล๎เคียง
8. จัดทาบัตรสุขภาพนักเรียน ทาสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้าหนักและสํวนสูงนักเรียน
9. ติดตํอแพทย์หรือเจ๎าหน๎าที่อนามัยให๎ภูมิคุ๎มกันแกํบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล๎เคียง
10. ติดตํอประสานงานกับผู๎ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บปุวย
11. แนะนาผู๎ปุวย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัยจากโรค ให๎ภูมิคุ๎มกันโรค
12. ให๎คาแนะนาปรึกษาด๎านสุขภาพนักเรียน
13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู๎สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด๎านสุขภาพ
14. ให๎ความรํวมมือด๎านการปฐมพยาบาลแกํหนํวยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแกํ
โอกาส
15. จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัย เชํน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
16. จัดทาสถิติ ข๎อมูลทางด๎านสุขภาพอนามัยและจัดทารายงานประจาภาคเรียน ประจาปีของงาน
อนามัย
17. ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลที่ใช๎ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. สนับสนุนข๎อมูล รับทราบหรือดาเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. ดาเนินงานด๎านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จัดทารายงานการประชุมและแจ๎งมติที่ประชุมให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพื่อทราบดาเนินการหรือถือปฏิบัติ
แล๎วแตํกรณี
5. ประสานการดาเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรํงรัด การ
ดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1. วางแผนกาหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด๎านชุมชนสัมพันธ์และบริการ
สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน
2. รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูลของชุมชน เพื่อนาไปใช๎ในงานสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางชุมชนกับ
โรงเรียนและบริการสาธารณะ
3. ให๎บริการชุมชนในด๎านขําวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ
4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เชํน การบริจาควัสดุ สิง่ ของ อุปโภคบริโภค ให๎ความรู๎และจัด
นิทรรศการ
5. การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เกี่ยวกับชุมชน
6. สนับสนุนสํงเสริมให๎มีการจัดตั้งองค์กรตําง ๆ เพื่อชํวยเหลือโรงเรียน เชํน สมาคมฯ
มูลนิธิ
7. ประสานและให๎บริการแกํคณะครู ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงานตํางๆทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ด๎าน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ
8. รวบรวมข๎อมูล จัดทาสถิติ
9. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาปีการศึกษา
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย
มีหน๎าที่รับผิดชอบในขอบขํายตํอไปนี้
1. จัดทาแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ของ
โรงเรียน
2. กาหนดแนวทางปฏิบัติในการปูองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ให๎ความรู๎นักเรียน ครู และบุคลากร
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3. กากับ ติดตาม จัดทาข๎อมูล สถิติ ตํางๆ เกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย
4. กาหนดแผนตรวจสอบ ซํอมบารุง เพื่อให๎อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยใช๎การได๎ และปลอดภัย
ตลอดเวลา ให๎คาแนะนา เสนอผู๎มีอานาจอนุมัติ
5. ประเมินสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
6. ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย

63

