
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ 

อําเภอเมืองขอนแกน  จงัหวัดขอนแกน 
 



ก 
 

คํานํา 

หัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายของชาติ และบรรลุ
วัตถุประสงค ของหลักสูตรนั้น ตองอาศัยบุคลากรหลายฝายดวยกัน ทางโรงเรียนจึงกระจายอํานาจ การบริหารและ
มอบหมายงาน ใหบุคลากรไดรวมรับผิดชอบงานเปนการระดมสมองและพลังความสามัคคีใน การปฏิบัติงานตาม
โครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา  งานในสถานศึกษาแบงเปน  4  งาน คือ  

1. การบริหารวิชาการ  
2. การบริหารงานงบประมาณ 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารงานท่ัวไป 

 
เพื่อใหการบริหารงานในแตละฝายมีความชัดเจน บุคลากรแตละฝายรูบทบาทหนาท่ีท่ีตนเอง รับผิดชอบ 

ตลอดจนเปนไปในทางเดียวกัน ทางโรงเรียนจึงจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานข้ึนมาโดยการศึกษาและ รวบรวมขอมูล
และนํามาปรับใหเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ทางสถานศึกษาขอขอบคุณท่ีบุคลากรทุกทานท่ีใหความรวมมือ
ในไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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การบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนบานหินลาดวังตอ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

 
ขอบขายการบริหารการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกาํหนดหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ 

1. งานบริหารวิชาการ 
2. งานบริหารบุคคล 
3. งานบริหารงบประมาณ 
4. งานบริหารท่ัวไป 

 
บทบาทหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูดํารงตําแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษาไวเปนขอใหญ 8 ขอดังนี้ (อางจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,คูมือ 
ดําเนินการพัฒนาบุคลกร,2545) 
1. การวิเคราะหนโยบายและสังเคราะหงาน 

1) วิเคราะหนโยบายสูการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
2) กําหนดวิธีการและควบคุมการปฏิบัติงาน การส่ังงาน การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานในสถานศึกษา 
2. การบริหารงานในสถานศึกษา 

1) การบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังของกรม กระทรวง รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ และรัฐบาล 
2) บริหารบุคลากรในสถานศึกษา 
3. การกํากับดูแลในสถานศึกษา 

1) กํากับดูแลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
2) กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปตามหลักสูตรและไดมาตรฐาน 
3) กํากับดูแลนักเรียนใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับท่ีกําหนด 
4) กํากับดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธของสถานศึกษา 
5) กํากับดูแลการบริหารงบประมาณ และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด รักษาผลประโยชนของทาง

ราชการ 
4. การเปนผูนํา 

1) เปนผูนําในการพัฒนาสถานศึกษา 
2) เปนผูนําในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธ กับบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) เปนผูนําในการสรางความสัมพันธกับชุมชนและสถานศึกษา 

5. การสงเสริมและสนับสนุน 
1) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา คนควา และวิจัย 
2) สงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
3) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม 
4) สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการกบุคลากรในสถานศึกษา 
5) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

6. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอกรมตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
7. เสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางาน ระเบียบ และขอปฏิบัติตอกรมตนสังกัด 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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มาตรฐานวิชาชีพของผูบริหาร (คุรุสภา) 
 

มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพบริหาร 
มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนา ของบุคลากร ผูเรียน ชุมชน 
มาตรฐานท่ี 3 มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนงานขององคกร ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 
มาตรฐานท่ี 6 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสราวสรรค 
มาตรฐานท่ี 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 11 เปนผูนําและสรางผูนํา 
มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
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พรรณนางานกลุมบริหารวิชาการ 
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หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ ไดแก บุคคลท่ีผูอํานวยการแตงต้ังใหมีหนาท่ีรับผิดชอบงานบริหารวิชาการ 

และสํานักงานวิชาการ มีหนาท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานวชิาการใหดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ ในเรื่อง

ตอไปนี้  

1. เปนท่ีปรึกษาของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

2. รวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน จัดทําและเสนอคําขอจัดต้ัง

งบประมาณและติดตามประเมินผลงาน  

3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการ ใหเปนไปตามระเบียบของ ราชการ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

4. ประสานงานกับฝายตางๆในโรงเรียนเพื่อพฒันาการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการอยางม ี

ประสิทธิภาพ  

5. กําหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานดานวิชาการรวมกับคณะกรรมการฯ  

6. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของฝาย  

7. จัดทําและบริหารงบประมาณของงานและโครงการประจําปการศึกษา  

8. ควบคุมดูแลและประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายวิชาการใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตรและตามนโยบายของโรงเรียน  

9. ประสานดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ินท่ีสอดคลองกับความเปล่ียนแปลง

และอัตลักษณสถานศึกษา  

10. กําหนดใหมีการจัดทําโครงการสอนและแผนการสอน  

11. จัดประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ และบุคลากรในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

12. ดูแลและรบัผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  

13. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเอกสารการเรียนการสอน การวัดประเมินผลทุกประเภท  

14. จัดใหมีการนิเทศภายใน สงเสริมใหครูผูสอนใชแหลงเรียนรู ส่ือ เทคโนโลย ีนวัตกรรมทางการศึกษา  

15. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการ  

16. ประสานการสรรหาบุคลากรประจําการ วิทยากรภูมิปญญาทองถ่ิน/วิทยากรพิเศษ  

17. บริหารและประสานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

18. จัดสอนเสริมหรือแตงต้ังคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการจัดสอนเสริม  

19. คัดเลือกแบบเรียนโดยใหเปนไปตามคําส่ังของกระทรวงและนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  

20. ใหขอมูลและรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในฝายแกผูบังคับบัญชา  

21. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานและโครงการของฝาย  

22. พัฒนาครูผูสอนใหมีความเช่ียวชาญและชํานาญในดานการสอน การวัดผลและประเมนิผล  

23. ติดตาม ดูแล ประเมินผลและพัฒนาระบบการทํางานในฝายใหมีประสิทธิภาพ  

24. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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1. การพัฒนาหรือการดําเนินงานเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน              

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1) วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทําไว 

2) วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกําหนดจุดเนนหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุมเครือขายสถานศึกษาให

ความสําคัญ 

3) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนํามาเปนขอมูลจัดทําสาระการเรียนรู

ทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

4) จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาเพื่อนําไปจัดทํารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติมจัดทํา

คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพื่อจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหแกผูเรียนประเมินผลและปรับปรุง 

5) ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

 

2.  การวางแผนงานดานวิชาการ   

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1) วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกํากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ไดแก 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล

การเรียนการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสงเสริม

ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

2) ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1) จัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยความรวมมือของเครือขายสถานศึกษา 

2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

บูรณาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนพัฒนาคุณธรรมนําความรูตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ใชส่ือการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู 

4) จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู 

5) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

6) สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียนและชวยเหลือนักเรียนพิการดอยโอกาสและมีความสามารถ

พิเศษ 
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4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง 

1.1 จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใชเองใหทันกับการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมและ

เปนตนแบบใหกับโรงเรียนอื่น 

1.2 จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนานกัเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูและ

คุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

1.3 จัดใหมีวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหสูงและลึกซึ้งมากข้ึนสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก การศึกษา

ดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศ ผูบกพรอง พิการ และ

การศึกษาทางเลือก 

1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

สังคม และโลก 

2) สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูการสอนและอื่นๆใหเหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ โดยความรวมมือของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและเครือขาย

สถานศึกษา 

3) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

รับทราบ 

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหาสาระ  มาตรฐานการเรียนรู   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดเตรียมส่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  

3. จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ ความ

สนใจ ความถนัดของผูเรียน ตลอดจนผูท่ีมีความสามารถพิเศษและผูท่ีมีความบกพรองหรือดอยโอกาส โดย 

ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรู เพื่อปองกันแกไขปญหา 

ใน ชีวิตประจําวัน การเรียนรูจากประสบการณจริง และการปฏิบัติจริง สรางสถานการณตัวอยาง 

4.  สงเสริมใหผูเรียนรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตาง ๆใหสมดุลกัน 

5. ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดคลองกับเนื้อหา สาระ

กิจกรรม  

6. จัดบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู 

7.  นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความรวมมือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ

จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  
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8. จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือ ชวยเหลือกัน

แบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันของบุคลากรภายใน

สถานศึกษา  

9. สงเสริมใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (การวิจัยในช้ันเรียน)  

10. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเนื่อง เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

6.  การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน    

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคลองกับนโยบาย

ระดับประเทศ 

2. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 

4. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงช้ันและจัดใหมีการซอมเสริมกรณีท่ีมีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน 

5. จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

6. จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชในการอางอิง ตรวจสอบ

และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

7. ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนดานตางๆรายป/รายภาคและตัดสินผลการเรียนการผาน

ชวงช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. การเทียบโอนผลการเรียนเปนอํานาจของสถานศึกษาท่ีจะแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อกําหนด

หลักเกณฑวิธีการ ไดแก คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ท้ังในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพรอมท้ังให

ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานของนกัเรียน ครู และ

ผูเกี่ยวของกับการศึกษา 

2. พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสําคัญในการ

เรียนรูท่ีซับซอนข้ึนทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปญหา การผสมผสาน

ความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาท่ีตนสนใจ 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 

4. รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนใหครูนํา

ผลการวิจัยมาใช เพื่อพัฒนาการเรียนรูและพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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8.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. ใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียงเพื่อสนับสนุนการแสวงหา

ความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

2. จัดระบบแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน เชน สนามเด็กเลน พัฒนา

หองสมุด หองสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือหรือมุมความรูในหองเรียน หองพิพธิภัณฑ หองมัลติมีเดีย    หอง

คอมพิวเตอร  สวนวรรณคดี  สวนหนังสือ  สวนธรรมะ เปนตน 

3. จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถ่ินใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนของสถานศึกษาของตนเอง 

เชน จัดเสนทาง/แผนท่ี และระบบการเช่ือมโยงเครือขายหองสมุดประชาชน หองสมุดสถาบันการศึกษา ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ฯลฯ 

4. สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูและนิเทศ กํากับ

ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

9.  การนิเทศการศึกษา  

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. สรางความตระหนักใหแกครูและผูเกี่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปนกระบวนการทํางาน

รวมกันท่ีใชเหตุผลการนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแตละบุคคลใหมีคุณภาพการนิเทศเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหทุกคนเกิดความเช่ือมั่นวา ไดปฏิบัติถูกตอง กาวหนา และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง 

2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพท่ัวถึงและตอเนื่องเปนระบบและกระบวนการ 

3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

10.  การแนะแนวการศึกษา    

มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเปนองคประกอบสําคัญ โดยใหทุกคนในสถานศึกษา

ตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. จัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะนําและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3. สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน

เพื่อใหสามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรูและเช่ือมโยง สูการดํารงชีวิตประจําวัน 

5. คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ทําหนาท่ีครูแนะแนวครูท่ีปรึกษา ครู

ประจําช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6. ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 

7. สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครองและชุมชน 

8. ประสานงานดานการแนะแนว ระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน บาน  ศาสนสถาน ชุมชน ใน

ลักษณะเครือขายการแนะแนว 
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9. เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความตองการของชุมชน 

2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสรางการบริหารท่ีเอื้อตอการพัฒนางานและการสรางระบบ

ประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ขอมูล มีความสมบูรณเรียกใชงาย สะดวก 

รวดเร็ว ปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

3. จัดทําแผนสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 

4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กจิกรรมสถานศึกษาตองสรางระบบการ

ทํางานท่ีเขมแข็งเนนการมีสวนรวม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)  หรือท่ีรูจัก

กันวาวงจร PDCA 

5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่องดวยการสนับสนุนใหครู 

ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

7. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําป โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน 

12.  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

2. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

3. สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญา

และวิทยาการตางๆ 

4. พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียน

ประสบการณระหวางชุมชน 

13.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

 หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสรางพัฒนาการของ

นักเรียนทุกดานรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

2. เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 

เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

3. ใหบริการดานวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในท่ีอื่นๆ 
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4. จัดกิจกรรมรวมชุมชน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกาการประชุมผูปกครอง

นักเรียน การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน การรวมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอื่นเปนตน 

14.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และ

สถาบันอืน่ท่ีจัดการศึกษา 

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในเรื่อง

เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ การเพิ่มความพรอมใหกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีรวม

จัดการศึกษา 

3. รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องควิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นรวมกันจัดการศึกษาและใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรวมกันระหวางสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกร-วิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการณ และสถาบันสังคมอื่น 

5. สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร

เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ และสถาบันสังคมอื่น ไดรับความชวยเหลือ

ทางดานวิชาการตามความเหมาะสมและจําเปน 

6. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูท้ังดานคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 

15.  การจัดทําระเบียบและแนวปฏบิัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. ศึกษาและวิเคาระหระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของทุก

รายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

2. จัดทํารางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายรับรู

และถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

3. ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาและแกไขปรับปรุง 

4. นําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

5. ตรวจสอบและประเมินผลการใชระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาและนําไป

แกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
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16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. ศึกษา วิเคาระห คัดเลือกหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคลองกลับหลักสูตร

สถานศึกษาเพื่อเปนหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 

2. จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน  ใบความรูเพื่อใช

ประกอบการเรียนการสอน 

3. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน    

ใบความรูเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

17.  การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา  

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1. จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาของสถานศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรูและเทคโนโลยี  เพื่อการศึกษา พรอม

ท้ังใหมีการจัดต้ังเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

3. พัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุงเนนการพฒันาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให

ขอเท็จจริงเพื่อสรางองคความรูใหมๆเกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหลงส่ือท่ีเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน 

5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใชและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

18. งานขอมูลสารสนเทศกลุมบริหารวิชาการ  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. จัดระบบ รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ  

2. เก็บขอมูลสถิติการเรียนการสอน การทดสอบรวมกับงานทะเบียนวัดผล  

3. รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานดานวิชาการของครู 

4.  จัดปายนิเทศ และเสนอขอมูลทางวิชาการ  

5. รวบรวมขอมูล และจัดทําเอกสารสารสนเทศของฝายวิชาการ  

6. ประชาสัมพันธ เผยแพร ผลสําเร็จของงาน ตอสาธารณชนทราบ 
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19. โครงการตามนโยบายดานวิชาการ  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. จัดทําโครงการเพื่อสนองนโยบายและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1  เชน โครงการโรงเรียนคุณภาพ  โครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย  โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ  โครงการจัดการองคความรูและยกระดับทักษะท่ี

จําเปนดาน Digital Literacy , Stem coding  โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูนักเรียนท่ีมคีวาม

บกพรองทางการเรียนรู เปนตน 
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พรรณนางานกลุมบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



15 
 
หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ ไดแก บุคคลท่ีผูอํานวยการแตงต้ังใหมีหนาท่ีรับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ 

และสํานักงานกลุมงบประมาณ มีหนาท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ใหดําเนินอยางมี

ประสิทธิภาพ ในเรื่องตอไปนี้  

1. เปนท่ีปรึกษาของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

2. รวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน จัดทําและเสนอคําขอจัดต้ัง

งบประมาณและติดตามประเมินผลงาน  

3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงบประมาณ ใหเปนไปตามระเบียบของ ราชการ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

4. ประสานงานกับฝายตางๆในโรงเรียนเพื่อพฒันาการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงบประมาณอยางม ี

ประสิทธิภาพ  

5. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  

6. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  

7. บริหารงาน วางแผน กํากับ และติดตามผลจัดทําสารสนเทศของกลุม  

8. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุมบริหารงบประมาณ  

9. ประสานทุกกลุมงานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดตัวช้ีวัด 

10. กํากับ ติดตามการปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ใหเขาถึงเกณฑตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

11. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการประจําปและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารงบประมาณ  

12. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุมบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

13. รวบรวมและจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

 

1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา  

1) วิเคราะหเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษา

แหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธกิาร และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับไดแก เปาหมายการ

ใหบริการสาธารณะ(Public Service Agreement : PSA) ขอตกลงการจัดทําผลผลิต (Service 

Delivery Agreement : SDA) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ี และผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษาท่ีตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุขอตกลงท่ีสถานศึกษาทํากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ี

การศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา 
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4) วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงท่ีทํากับเขตพื้นท่ีการศึกษาดานปริมาณ 

คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตขององคกรและผลผลิตงาน/โครงการ 

5)  จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห วิจัย เพื่อใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมี

ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

6) เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพื้นท่ีการศึกษาและสาธารณะชนรับทราบ  

 

2. การจัดทําแผนกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษา โดยคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษา และชุมชนมีสวนรวมดําเนินการดังนี้  

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  

2) วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา(SWOT) และประเมิน

สถานภาพของสถานศึกษา  

3) กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Corporate Objective) ของสถานศึกษา 

4) กําหนดกลยุทธของสถานศึกษา  

5) กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และช้ีตัววัดความสําเร็จ(Key performance 

Indicators : KPIs) โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ 

6) กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธท่ีสอดคลองกับผล

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทํารางขอตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

7) จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 

8) จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงและนําเสนอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ

สถานศึกษา  

9) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูเกี่ยวของ 

3. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  

1) ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจงผานเขตพื้นท่ี

การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

หลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

2) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษาแจง 

ตลอดจนตรวจตอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดจากแผนการระดมทรัพยากร  

3) วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานท่ีตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสราง สายงาน และตาม

แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และกําหนดงบประมาณ ทรัพยากร

ของแตละสายงาน งานโครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอก

งบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

4) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินท่ีไดรับ 
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5) จัดทํารายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ)แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณซึ่ง

ระบุ แผนงาน งานโครงการท่ีสอดคลองวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได

ตามแผนระดมทรัพยากร  

6) จัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานในสถานศึกษาและกําหนดผูรับผิดชอบ 

7) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษา  

8) แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไปดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและแผนการใชจายงบประมาณภายใตความรวมมือของบุคลากรทุกฝายท่ี

มีสวนเกี่ยวของ 

2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําคําขออนุมัติใชงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรรผานเจาหนาท่ีการเงิน รอง

ผูอํานวยการโรงเรียน 

2) ผูอํานวยการโรงเรียนอนุมัติการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

4. งานการเงินและการบัญชี ดําเนินงานเกี่ยวกับการเงินใหเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบของทาง  

ราชการในเรื่องตอไปนี ้ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) การเบิก - จายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามระเบียบ  

2) จัดทําทะเบียนคุมการเก็บเงินบํารุงการศึกษา  

3) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ การเบิกจายเงินทุกประเภท  

4) จัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือน เงินคาจาง เงินสวัสดิการตางๆ เชน คาเชาบาน คารักษาพยาบาล ฯลฯ  

5) นําสงเงิน โอนเงนิ การกักเงินไวเบิกเหล่ือมปตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

6) รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจําป  

7) ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕  

8) วิเคราะหรายจายของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการใชจายใหมีประสิทธิภาพ  

9) เบิกจายเงินงบประมาณประเภทตางๆใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา 

10) จัดทําบัญชีประจําวันใหครอบคลุมการรับ–จายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการ 

11) ตรวจสอบความถูกตองของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันและงบยอดเงิน

ฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
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12) จัดทํารายงายประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

13)  จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน สงใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

14) ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงนิการ

กันเงินไวเบิกเหล่ือมป โดยใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

15) จัดทําบัญชีการเงินท้ังงบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษาตามระเบียบบัญชี  

16) จัดทํารายงานการเงินและงบการเงิน  

17) เก็บรักษาใบเสร็จทําบัญชีควบคุมการใชใบเสร็จ 

18)  จัดทําบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส  

19) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา  

20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

5. งานพัสดุและสินทรัพย  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  เจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียนมีหนาท่ีจะตองปฏิบัติการ จัดซื้อ จัดจาง และดําเนินการตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด ในเรื่องตอไปนี้  

1) ควบคุมดูแลการจัดซื้อ จัดจาง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ตรวจนับ ลงทะเบียน เก็บรักษา เบิกจายใหเปนไป 

ตามข้ันตอน และแนวปฏิบัติควบคุมการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช

จายเงินของโรงเรียน หรือตามคําส่ังของโรงเรียน และควบคุมใหมีการใชจายอยางประหยัด 

2) ควบคุมการจัดทําบัญชีวัสดุ และการลงทะเบียนครุภัณฑ ดําเนินการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ และการ

ลงทะเบียนเกี่ยวกับท่ีดินและส่ิงกอสรางใหเปนปจจุบัน 

3)  ดูแลการซอมบํารุงพัสดุครุภัณฑ จัดใหมีแผนปฏิบัติการซอมบํารุงเอาไว มีการจัดงบประมาณเพื่อการนี้

อยางพอเพียง และใหมีการซอมบํารุงอยูเสมอ  

4) จัดใหมีการตรวจสอบพัสดุประจําปและการจําหนายพัสดุประจําป มีรายงานการตรวจรับ – จายรายงาน

การตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานการอนุมัติจําหนายพัสดุและเอกสารท่ีเกี่ยวของเปนประจําทุกป 

5)  ดูแลการใหบริการดานพัสดุครุภัณฑในโรงเรียนแกบุคลากรฝายตาง ๆ ใหรวดเร็วและทันตากําหนดเวลา 

6)  ควบคุมการจัดทําเอกสาร แนะนําวิธีใช การปรับซอม หรือระเบียบตาง ๆ ท่ีจําเปน จัดทําแบบรายงาน 

แบบฟอรมในการจัดซื้อจัดจางไวบริการ  

7) รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซื้อ ขอจาง จากฝาย/กลุมสาระ ใหถูกตองสมบูรณกอนเสนอ

ผูอํานวยการลงนาม 

8) ควบคุมดูแลและบํารุงรักษายานยนตของโรงเรียน ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ

ราชการ พ.ศ. 2523 และระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวของ 

9)  จัดทําทะเบียนอาคารสถานท่ี ดูแลและบํารุงรักษาอาคารและบานพักของทางราชการ เชน บานพักคร ู

บานพักภารโรง และบานพักนักเรียน เปนตน ในกรณีท่ีชํารุดเสียหายเนื่องจากเกาและใชงานนาน การขอ

อนุญาตปรับปรุง ตอเติม ดําเนินการขอข้ึนทะเบียนอาคารท่ีราชพัสดุ และขออนุมัติรื้อถอนถาจําเปนการ

ดําเนินการรื้อถอนตองใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
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10)  ประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุประจําป ทุกส้ินปงบประมาณ  

11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

 

6. งานจัดระบบตรวจสอบภายใน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) วางแผนการดําเนินงาน โดยการปองกันความเส่ียง 

2)  การจัดทําแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน การประเมินความเส่ียง รวมท้ัง

การตรวจสอบทางการเงิน  

3) ติดตามการใชเงินท้ังเงินงบประมาณและเงนินอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณและแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสและปองกันความเส่ียง  

4) สรุปขอมูลสารสนเทศท่ีไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปน

รายไตรมาสตอเขตพื้นท่ีการศึกษา ตอหนวยเหนือ ตามแบบการคํานวณตนทุนผลผลิต 

5)  การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คือ เปนผูพิทักษผลประโยชนของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

(Stakeholders) เพราะผูตรวจสอบภายใน ถือเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญอยางหนึ่ง ของผูบรหิาร ท่ีจะ

ชวยในการชวยสอบทานความถูกตองของการดําเนินงาน ชวยเสริมสรางความโปรงใสและความนาเช่ือถือ

ใหแกผูท่ีเกี่ยวของ  

หนาท่ีความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน ไดแก การสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร ดวยการ

สนับสนุนใหทุกหนวยงานในโรงเรียนมรีะบบปฏิบัติงานท่ีมีระบบควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม โดยทําการ

สอบทาน เพื่อหาขอเท็จจริง (Fact Finding) รายงานขอเท็จจริงใหผูบริหารทราบ เสนอแนะแนวทางแกไข 

ปรับปรุง ในเชิงสรางสรรค และติดตามผลการแกไขปรับปรุง รวมท้ัง เปนท่ีปรึกษาดานระบบควบคุมภายใน 

(Internal Control) ใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน  

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

1. ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูล รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ใหเปนไปตาม

นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง ของหนวยงาน  

3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงาน

เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหล 

4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการปรับปรุง

แกไขของหนวยรับตรวจถูกตองเหมาะสม 

5. ปฏิบัติงานอื่น ท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก ผูบริหาร นอกเหนือจาก

แผนการตรวจสอบประจําป 
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คณะกรรมการผูตรวจสอบการเงินและบัญชี  

1. ตรวจสอบ และรับรองความถูกตองครบถวนของจํานวนเงินท่ีบันทึกลงในสมุดบัญชีรวมท้ังเอกสาร

ทางการเงินของโรงเรียนหรือ กิจกรรม งาน/โครงการภายในโรงเรียนท่ีกอใหเกิดรายไดเพื่อรักษา

ผลประโยชนของสวนรวม (อยางนอยเดือนละ1 ครั้ง) 

2. ตรวจรายการตางๆ ท่ีบันทึกไวในสมุดบัญชี เชน บัญชีประจําวัน หรือบัญชีรายวัน เพื่อใหเช่ือแนวาการ

บันทึกจํานวนเงินและรายการตางๆในสมุดบัญชี เปนไปโดยความถูกตอง  

3. ตรวจสอบความถูกตองของการโอนรายการตางๆ จากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยกประเภท นับเงินสดและ

ตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร  

4. ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีรับมาและจายไปตลอดจนหลักทรัพยท่ีซื้อขาย 

5.  ตรวจดูเช็คเงินสดเพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆาและวันท่ีส่ังจายเขาบัญชีเงินสด 

6.  สอบรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจายเงินสดใบเสร็จซื้อของและใบเสร็จ

แสดงคาใชจาย  

7. ตรวจสอบรายการส่ิงของ ตรวจสอบความถูกตองของยอดเงิน 

8.  ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เชน เอกสารแสดงกําไรและขาดทุน 

9.  รายงานแสดงรายการตางๆ โดยละเอียดเชน ตนทุน สินทรัพยหนี้สิน ปริมาณการขายกําไรสุทธิและ    

คาเส่ือม 

 

7. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) วางแผน รณรงค สงเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

2) จัดทําขอมูลสารสนเทศ และระบบการรับจายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

3) สรุป รายงาน เผยแพร และเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา โดย

ความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

8. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดทํารายการทรัพยากรเพื่อเปนสารสนเทศไดแกแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา แหลงเรียนรูในทองถ่ินท้ังท่ี

เปนแหลงเรียนรูธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูท่ีเปนสถานประกอบการ เพื่อการรับรูของ

บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลท่ัวไปจําไดเกิดการใชทรัพยากรรวมกันในการจัดการศึกษา 

2) วางระบบหรือกําหนดแนวปฏิบัติการใชทรัพยากรรวมกันกับบุคคล หนวยงานรัฐบาลและเอกชนเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
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3) กระตุนใหบุคคลในสถานศึกษารวมใชทรัพยากรภายในและภายนอก รวมท้ังใหบริการการใชทรัพยากรภายใน

เพื่อประโยชนตอการเรียนรูและสงเสริมการศึกษาในชุมชน 

4) ประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษยสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5) ดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อ

การศึกษาของสถานศึกษา 
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พรรณนางานกลุมบริหารงานบุคคล 
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หนางานบริหารงานบุคคล 

หนาท่ีและความรับผิดชอบไดแก บุคคลท่ีผูอํานวยการแตงต้ังใหมีหนาท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 

และสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคลมีหนาท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานวิชาการใหดําเนินอยางมี

ประสิทธิภาพ ในเรื่องตอไปนี้  

1. เปนท่ีปรึกษาของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

2.  รวมกันกําหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผลงาน  

3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามระเบียบของราชการ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

4. ประสานงานกับฝายตางๆในโรงเรียนเพื่อพฒันาการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคลอยางม ี

ประสิทธิภาพ  

5. ประสานงานเกี่ยวกับจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการ  

6. บริหารงาน วางแผน กํากับ และติดตามผลจัดทําสารสนเทศของกลุม  

7. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล  

8. จัดทําแผนการจัดทําขอตกลงและการปฏิบัติราชการ  

9. ประสานทุกกลุมงานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดตัวช้ีวัด 

10. กํากับ ติดตามการปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ใหเขาถึงเกณฑตัวช้ีวัดท่ีกําหนด  

11. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล  

12. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุมบริหารงานบุคลลตามแผนปฏิบัติการ 

13. รวบรวมและจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอเขตพื้นท่ีการศึกษา  

14. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา  

15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

 

1. การวางแผนอัตรากําลัง/การกําหนดตําแหนง 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจําปและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2) จัดทําแผนงานอัตรากําลังครู  / การกําหนดตําแหนงและความตองการครูในสาขาท่ีโรงเรียนมีความตองการ  

3) จัดทํารายงานอัตรากําลังครูตอหนวยงานตนสังกัด 

2. การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) วางแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรรและกําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

2) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลท่ีรับสมัคร 

3) จัดทําประกาศรับสมัคร 

4) รับสมัคร 

5) การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร 
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6) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมิน 

7) แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

8) สอบคัดเลือก  

9) ประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

10) การเรียกผูท่ีผานการคัดเลือกมารายงานตัว 

11) จัดทํารายตอหนวยงานตนสังกัด 

3. การการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) รายงานการนับจํานวนมีตัว  อัตราเงินเดือนและวนัลาของขาราชการครู  ลูกจางประจํา 

2) จัดเตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ตามขอตกลง (PA) (ตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา  -ครูท่ีรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถานศึกษาสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบท่ี 

ก.ค.ศ.กาหนด ตามขอตกลง (PA) (ตําแหนงครู )  

3) รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ตามขอตกลง (PA) 

4) แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

5) ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําป 

6) จัดทําบัญชีผูท่ีไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันประจําปโดยยึดหลักความโปรงใส คุณธรรมจริยธรรมและการ

ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 

7) แตงต้ังผูท่ีไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนรายงานตอตนสังกัด 

4. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1) จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

2) สํารวจความตองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากร 

3) สงเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4) จัดทําแฟมขอมูลการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

5. วินัยและการรักษาวินัย 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1) จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

2) จัดทําแฟมขอมูลเกี่ยวกับการทําผิดเกี่ยวกับวินัยของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

6. สวัสดิการครู 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1) วางแผนดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

2) มอบของขวัญเปนกําลังใจในวันสําคัญตางๆ  วันเกิด  แสดงความยินดีเมื่อผานการประเมินครูชํานาญการ  

ครูชํานาญการพิเศษของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3) ซื้อของเยี่ยมไขเมื่อเจ็บปวยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
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7. งานทะเบียนประวัติ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดทําทะเบียนประวัติครูและลูกจางในโรงเรียนตามรูปแบบและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานกําหนดใหถูกตองและเปนปจจุบัน เก็บรักษาไวเพื่อความสะดวกในการสืบคน การรายงานและ

เพื่อใชประโยชนอื่นท่ีเกี่ยวของ  

8. การลาและการปฏิบัติราชการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ รวบรวมและบันทึกสถิติการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับคร ูและลูกจาง เชน 

การลา การไปราชการ การขาดราชการ การมาสาย พรอมท้ังรายงานใหเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบตาม

กําหนดเวลา 

9. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) สถานศึกษาสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ใหมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

2) สถานศึกษาใหหรือเสนอช่ือครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรไดรับคําชมเชย เงินรางวัล หรือ 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  

3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหความเห็นชอบและมอบบคําชมเชยเงินรางวัลหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

แกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. การจัดทําขอตกลงพัฒนางาน MOU 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ทุกปงบประมาณ เสนอตอผูอํานวยการ

สถานศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยขอตกลงในการพัฒนางาน ประกอบดวย 2 สวน ดังตอไปนี้

สวนท่ี 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง 

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหนงครู และมีภาระงานตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

2) ผลการปฏิบัติงาน ดานการจัดการเรียนรู ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูและดานการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

โดยตองแสดงใหเห็นถึงการปรับประยุกต การแกปญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดคน ปรับเปล่ียน หรือการสราง การ

เปล่ียนแปลง ท้ังนี้ ขอตกลงในการพัฒนางานตองมีความสอดคลองกับเปาหมาย และบริบทสถานศึกษา 

นโยบายของสวนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

https://otepc.go.th/th/
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11. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอตอผูอํานวยการ

สถานศึกษา  ไดแก  โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โครงการนิเทศภายใน  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครู    

2) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 
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พรรณนางานกลุมบริหารทั่วไป 
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พรรณนางานฝายบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป  

หนาท่ีและความรับผิดชอบไดแก บุคคลท่ีผูอํานวยการแตงต้ังใหมีหนาท่ีรับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป และ

สํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป มีหนาท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานกลุมบริหารท่ัวไปใหดําเนินอยางมี

ประสิทธิภาพ ในเรื่องตอไปนี้  

1. เปนท่ีปรึกษาของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน  

2. รวมกันกําหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผลงาน  

3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานท่ัวไปใหเปนไปตามระเบียบของราชการ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

4. ประสานงานกับฝายตางๆในโรงเรียนเพื่อพฒันาการปฏิบัติงานของกลุมบริหารท่ัวไปอยางมีประสิทธิภาพ  

5. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานทุกงานในกลุมงานบริหารท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพ  

6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษาทุกครั้งอยางตอเนื่อง  

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 
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1.งานสารบรรณ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการดานธุรการท่ัวไป การจัดการดานการผลิตเอกสาร การจัดการดานพัสดุ การ

จัดการดานการเงิน การจัดการดานสารบรรณ และการประสานงานดาน ตาง ๆ ดังนี ้

1) งานสารบรรณ 

1.1 งานรบั - สง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 

1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 

1.3 งานรางโตตอบหนังสือราชการ 

1.4 งานเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือราชการ 

1.5 งานแจงเวียนหนังสือราชการ คําส่ัง ประกาศ ใหหนวยงานและผูเกี่ยวของรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ 

1.6 นําแฟมเสนออธิการบดี / รองอธิการบดี เพื่อลงนาม หรือส่ังการ 

1.7 งานคนหาเอกสารตาง ๆ ใหกับงานตาง ๆ ในฝาย 

1.8 งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

1.9 งานเดินหนังสือ 

2) งานเอกสารการพิมพ 

2.1 การพิมพหนังสือราชการ 

2.2 การพิมพแบบฟอรมตาง ๆ 

2.3 การทําสําเนาหนังสือ เชน ถายเอกสาร อัดสําเนา 

2.4 การเรียบเรียง และจัดทํารูปเลม 

2.5 การจัดพิมพคําส่ัง 

3) งานประชุม 

3.1 การจัดทําหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม 

3.2 การประสานดานสถานท่ีและอาหารในการประชุม 

3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม 

3.4 การบันทึกการประชุม 

3.5 การจัดสงรายงานการประชุม 

4) งานประชาสัมพันธ 

4.1 การจัดทําและพัฒนาโฮมเพ็จของฝาย 

4.2 การนําเสนอขอมูลขาวสารผานโฮมเพ็จ 

4.3 การจัดทําเอกสาร วารสาร เผยแพรขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอก 

4.4 การประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ 
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5) งานพัสดุ 

5.1 งานประสานการจัดซื้อจัดจาง 

5.2 งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจายพัสดุ 

5.3 งานเบิกจายพัสดุ 

6) งานงบประมาณ 

6.1 การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ 

6.2 การจัดทําแผนการใชจาย 

6.3 การควบคุม ดูแล และกํากับการเบิกจายงบประมาณ 

6.4 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการของฝาย 

7. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. งานผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) รวมวางแผนการดําเนินงานกับผูอํานวยการสถานศึกษาในการกําหนดการประชุม  

2) ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับงาน คณะกรรมการท่ีปรึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3) จัดเตรียมวาระการประชุม หนังสือแจงเชิญประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

4) ประสานงานคณะกรรมการท่ีปรึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

5) เตรียมสถานท่ีประชุม เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6) จดบันทึกการประชุม ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7) ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

8) งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3. งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสรางการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล 

2) นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 1  

3) ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล

โรงเรียนบานกรอบท่ีกําหนด 

4) จัดทําพรรณนางาน กําหนดภาระงาน บทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบ มอบหมายงาน ออกคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการตามโครงสรางท่ีกําหนด 

5) กําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโครงสราง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธท่ี

สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา 
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6) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารและการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ นําผลการ

ประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรและกระบวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

4. งานอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอมและสาธารณูปโภค 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานของงานพฒันาอาคารสถานท่ี

ส่ิงแวดลอมและสาธารณูปโภค 

2) กําหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

3) บํารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพรอมท่ีจะใชประโยชน 

4)  จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหสะอาด สวยงาม นาดู นาอยู นาเรียน 

5) ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความคุมคา

และเอื้อประโยชนตอการเรียนรู 

6) จัดระบบบริการสาธารณูปโภคใหเพียงพอ เหมาะสม 

7) สรุป ประเมินผลและรายงานการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

8) งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. งานโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) วางแผนจัดทําโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน เพื่อขอสนับสนนุงบประมาณผานองคการ

บริหารทองถ่ิน 

2) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน 

3) กําหนดบุคลากร ผูรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน 

4) กําหนดรูปแบบการดําเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน เชน จางบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร 

5) กําหนดกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน 

6) จัดทําเมนูอาหารกลางวันท่ีหลากหลายตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขกําหนด (School Lunch)

อยางนอยลวงหนา 1 สัปดาห 

7) จัดใหมีโครงการสงเสริมความรู และสรางสุขนิสัยท่ีดีเกี่ยวกับการโภชนาการ 

8) จัดทําบัญชีรับ – จาย เงินโครงการอาหารกลางวัน เปนปจจุบัน ถูกตอง ชัดเจน โปรงใส 

9) นิเทศและติดตามผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผูบริหารสถานศึกษาและ

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

10) รายงานผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันตอผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ทราบ 

หลักการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียนบานกรอบ 

1. กินอิ่ม กําหนดปริมาณอาหาร ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโต 

2. กินดี กําหนดคุณคาอาหารตามหลักโภชนาการ ครบถวนท่ีมีตามฤดูกาล 
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3. กินมีวินัย กําหนดใหมีการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหาร ตามประเพณี วัฒนธรรม ฝก

การชวยตนเอง และรักษาความสะอาด 

4. กินใหหมดจาน กําหนดใหรับประทานอาหารแตพออิ่ม กินใหหมดจาน ไมเหลือท้ิงเศษอาหาร 

6. งานประชาสัมพันธ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ 

2) สรางความเขาใจในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหแกชุมชน 

3) สงขาวสาร ความเคล่ือนไหวตาง ๆ ในสถานศึกษาใหชุมชนไดรับทราบ 

4) ประชาสัมพันธงานตาง ๆ ของสถานศึกษาใหชุมชนไดรับทราบ 

5) ใหบริการชุมชนในดานขาวสารทางการศึกษา 

6) ประสานงานกับชุมชนทุก ๆ ดานตามท่ีชุมชนรองขอ 

7) งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. งานนักการภารโรง 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1) เปด-ปด ประตูโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ  

2) การรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน  

3) การปรับปรุง ตกแตงอาคารและจัดสภาพแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียน รมรื่น สวยงาม  

4) ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ อาคารเรียน อาคารประกอบใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

5) ดูแล บํารุง รักษา ระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ําด่ืม ไฟฟา ประปา 

6) แยกและกําจัดขยะมูลฝอย  

7) การรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของโรงเรียน  

8) การใหบรกิาร และอํานวยความสะดวกแกคณะครูในการปฏิบัติงาน 

9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนากลุมบริหารท่ัวไปและผูบริหารสถานศึกษา 

8. งานยานพาหนะ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) การจัดซื้อ จัดหา จัดใหมียานพาหนะข้ึนใชในโรงเรียน โดยการประสานกับงานพัสดุโรงเรียนในการ

กําหนดแบบรูปรายละเอียด หรือตามแบบรูปรายการท่ีทางราชการกําหนด 

2) จัดทําทะเบียนรถยนต ตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด และประสานการตอทะเบียนยานยนตกับ

สํานักงานขนสงจังหวัดตามกําหนด 

3) ควบคุมการใชยานพาหนะ ควบคุมการใชน้ํามัน ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

4) การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

5) พิจารณาเสนอความเห็นในการอนุญาตใชยานพาหนะ กอนนําเสนอผูอํานวยการลงนามอนญุาต 

6) จัดทําทะเบียนซอมยานพาหนะใหเปนปจจุบันตามวิธีการท่ีทางราชการกําหนด 
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9. โสตทัศนูปกรณ  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) วางแผนจัดทําแผนงาน โครงงาน ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณตามนโยบายของโรงเรียน 

2) จัดซื้อ จัดหา จัดทํา ปรับปรุง บํารุง เก็บรักษา ส่ือ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ 

3) จัดทําทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ งานโสตฯ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

4) จัดทําระเบียบการใช และการใหบริการสําหรับ ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน 

5) บริการอุปกรณโสตฯ ดานตางๆ แกครู บุคลากร ผูเรียนและใหบริการชุมชน 

6) บันทึกภาพกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

7) ดูแล ปรับปรุง อุปกรณโสตฯ ในหองเรียน/หองประชุม ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

10. งานอนามัยโรงเรียน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงาน 

2) ดูแลและรับผิดชอบหองพยาบาล รวมท้ังเครื่องเวชภัณฑใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ 

3) ใหบริการดานสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แกนักเรียนและบุคลากรทุกประเภทในโรงเรียน 

4) จัดทําสถิติผูมาใชบริการ 

5) จัดทําบัตรสุขภาพใหนักเรียน 

6) จัดสงนักเรียนท่ีเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุใหเขารับการรักษาในสถานพยาบาล และติดตอกับผูปกครอง

ใหรับทราบ 

7) ดูแล ติดตอ ประสานงานการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป 

8) บริการช่ังน้ําหนัก - วัด สวนสูงนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อคนหานักเรียนท่ีมีน้ําหนักตํ่า-สูงกวา

เกณฑมาตรฐาน จัดทําบันทึกขอมูลของโรงเรียน เพื่อแกไขใหมีการเจริญ เติบโตสมวัย 

9) จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพข้ันพื้นฐานแกบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียนและชุมชน 

10) ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลประจําอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 

เปนตน 

11. งานกิจกรรมสหกรณ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) ดําเนินการจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนใหเปนระบบตามระเบียบขอบังคับของการจัดกิจกรรมสหกรณ

ในโรงเรียนฯ 

2) จัดสินคาเพื่อสงเสริมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพใหเหมาะสมและเพียงพอตามความตองการ 

3) จัดทําบัญชี รายรับ – รายจายใหถูกตองและเปนปจจุบัน และรายงานใหท่ีประชุมทราบ 

4) ใหความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณแกนักเรียนดําเนินการจัดทําทะเบียนสินคา ทะเบียนวัสดุ 

ครุภัณฑ ใหเปนระบบและถูกตอง 
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12. งานจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

 งานจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) วางแผนการดําเนินงาน โดยการปองกันความเส่ียง  

2) การจัดทําแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน การประเมินความเส่ียง รวมท้ัง

การตรวจสอบทางการเงิน  

3) ติดตามการใชเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณและแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสและปองกันความเส่ียง 

4)  สรุปขอมูลสารสนเทศท่ีไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา

เปนรายไตรมาสตอเขตพื้นท่ีการศึกษา ตอหนวยเหนือ ตามแบบการคํานวณตนทุนผลผลิต 

5)  การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คือ เปนผูพิทักษผลประโยชนของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

(Stakeholders) เพราะผูตรวจสอบภายใน ถือเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญอยางหนึ่ง ของผูบรหิาร ท่ีจะ

ชวยในการชวยสอบทานความถูกตองของการดําเนินงาน ชวยเสริมสรางความโปรงใสและความนาเช่ือถือ

ใหแกผูท่ีเกี่ยวของ  

หนาท่ีความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน ไดแก การสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร ดวยการ

สนับสนุนใหทุกหนวยงานในโรงเรียนมรีะบบปฏิบัติงานท่ีมีระบบควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม โดยทําการ

สอบทาน เพื่อหาขอเท็จจริง (Fact Finding) รายงานขอเท็จจริงใหผูบริหารทราบ เสนอแนะแนวทางแกไข 

ปรับปรุง ในเชิงสรางสรรค และติดตามผลการแกไขปรับปรุง รวมท้ัง เปนท่ีปรึกษาดานระบบควบคุมภายใน 

(Internal Control) ใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน  

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

1. ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูล รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ

การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ใหเปนไป

ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง ของหนวยงาน 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหล  

4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการ

ปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองเหมาะสม  

5. ปฏิบัติงานอื่น ท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก ผูบริหาร 

นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป  
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คณะกรรมการผูตรวจสอบการเงินและบัญชี  

1. ตรวจสอบ และรับรองความถูกตองครบถวนของจํานวนเงินท่ีบันทึกลงในสมุดบัญชีรวมท้ัง

เอกสารทางการเงินของโรงเรียนหรือ กิจกรรม งาน/โครงการภายในโรงเรียนท่ีกอใหเกิดรายได

เพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม (อยางนอยเดือนละ1 ครั้ง)  

2. ตรวจรายการตางๆ ท่ีบันทึกไวในสมุดบัญชี เชน บัญชีประจําวัน หรือบัญชีรายวัน เพื่อใหเช่ือแน

วาการบันทึกจํานวนเงินและรายการตางๆในสมุดบัญชี เปนไปโดยความถูกตอง 

3. ตรวจสอบความถูกตองของการโอนรายการตางๆ จากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยกประเภท นับ

เงินสดและตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร 

4. ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีรับมาและจายไปตลอดจนหลักทรัพยท่ีซื้อขาย 

5. ตรวจดูเช็คเงินสดเพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆาและวันท่ีส่ังจายเขาบัญชีเงินสด 

6. สอบรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจายเงินสดใบเสร็จซื้อของและ

ใบเสร็จแสดงคาใชจาย 

7. ตรวจสอบรายการส่ิงของ ตรวจสอบความถูกตองของยอดเงิน 

8. ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เชน เอกสารแสดงกําไรและขาดทุน  

9. รายงานแสดงรายการตางๆ โดยละเอียดเชน ตนทุน สินทรัพยหนี้สิน ปริมาณการขายกําไรสุทธิ

และคาเส่ือม 

13. งานกิจการนักเรียน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน  

1.1 รวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน  

- รวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนและเปนปจจุบัน  

- จัดทําระเบียบและแนวทางปฏิบัติเปนเอกสารคูมือครูหรือคูมือนักเรียนข้ึนใชในโรงเรียน  

- เผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ  

- ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ  

1.2 จัดทําแผนงานกิจการนักเรียน  

- จัดทําขอมูลและจัดทําแผนงานกิจการนักเรียนเปนรายลักษณอักษร  

- แตงต้ังผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน  

- ดําเนินงานตามแผน  

- ประเมินผลการดําเนินงาน 

2) การบริหารงานกิจการนักเรียน  

2.1 การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน  

- กําหนดขอบขายงานกิจการนักเรียน  

- ทําแผนภูมิงานกิจการนักเรียน  

- ทําพรรณนางานกิจการนักเรียน  
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- กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียน  

- มีการประชาสัมพันธเผยแพร  

2.2 การประสานงานกิจการนักเรียน  

- ประสานงานกบัหนวยงานตางๆ ภายในโรงเรียน เครือขายผูปกครอง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับเยาวชน  

 - มีการประสานงานอยางตอเนื่อง  

 - ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ  

2.3 การสงเสริมงานกิจการนักเรียน  

- วางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมี              

สวนรวมในกระบวนการวางแผน 

-  ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

อยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  

- จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการอาน และ

เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  

- นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  

- นําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง 

3) งานสงเสริมพัฒนาความประพฤติ ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตอสังคม  

3.1 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  

- จัดทําคูมือนักเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรยีน  

- จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย เปนประจําและตอเนื่อง  

- ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  

- เผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏ  

3.2 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม  

- จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม  

- จัดทําขอมูลหลักฐานการจัดกิจกรรมเปนลายลักษณอักษร  

- ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  

- เผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏ  

4) งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

4.1 การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน - แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร  

- จัดทําแผนงาน / โครงการเปนลายลักษณอักษร  

- ดําเนินงานตามแผน  

- ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนางาน  

4.2 การจัดรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

- มอบหมายใหครูดูแลรับผิดชอบกลุมนักเรียนเปนลายลักษณอักษร  
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- ครูผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลและครบทุกคน  

- จัดทําเอกสารหลักฐานขอมูลนักเรียนท่ีสามารถตรวจสอบได  

- มีการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมนักเรียน  

4.3 การคัดกรองนักเรียน  

- จัดทําเครื่องมือสําหรับใชในการคัดกรองนักเรียน  

- ประชุมช้ีแจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน  

- จัดต้ังคณะกรรมการรวมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน  

- จําแนกนักเรียนอยางชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุม  

4.4 การดําเนินงานปองกันการแกไขปญหานักเรียน  

- จัดทําขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปญหาท่ีเปนกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหา  

- กําหนดแนวทาง วิธีการปองกันและแกไข  

- จัดทําขอมูลหลักฐานการปองกันและแกไขตามวิธีท่ีกําหนดไว  

- มีการแกปญหารวมกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ  

- ติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหา  

4.5 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

- จัดทําขอมูลนักเรียนท่ีควรไดรับการสงเสริมและพัฒนา  

- กําหนดแผนงาน/โครงการ - ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  

- ดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

- ติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน  

4.6 การสงตอนักเรียน  

- จัดทําขอมูลนักเรียนท่ีควรไดรับการสงตอ  

- จัดทําแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  

- สงตอนักเรียนตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว  

- ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

- ติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน  

5) การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน  

 - ประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได  

- ประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน  

- ประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ  

- วิเคราะหผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน  

- นําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน 

14. งานรับนักเรียน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1) วางแผนและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน  
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2) จัดเตรียมขอมูล ทร.14 กําหนดเขตพืน้ท่ีบริการ โครงสราง แผนการรับนักเรียน  

3) กําหนดแนวปฏิบัติ ข้ันตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายการรับนักเรียน

จากหนวยงานตนสังกัด  

4) ประชาสัมพันธ จัดทําคูมือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจําตัวผูสมัคร เพื่ออํานวยความสะดวกแก

นักเรียนและผูปกครองท่ีสนใจ  

5) จัดนักเรียนเขาช้ันเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม  

6) รายงานผลการรับนักเรียนตอหนวยงานตนสังกัด  

7) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานใหดีข้ึน  

8) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

15. งานจัดทําสํามะโนผูเรียน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) วางแผนในการจัดทําสํามะโนนักเรียน 

2) สํามะโนนักเรียนในเขตพื้นท่ีรับบริการของโรงเรียน ไดแก บานหินลาด บานวังตอ บานคํากกคอและ

บานหนองกุงนอย 

3) จัดทําเอกสารการรับสมัครนักเรียน  เด็กเล็ก  ช้ันอนุบาล ๑  ประถมศึกษาปท่ี  ๑   

4) เปดรับสมัครนักเรียน  เด็กเล็ก  ช้ันอนุบาล ๑  ประถมศึกษาปท่ี  ๑   

5) จัดทําแฟมนักเรียน  เด็กเล็ก  ช้ันอนุบาล ๑  ประถมศึกษาปท่ี  ๑   

6) สรุปการจัดทําสํามะโนนักเรียนรายงานหนวยงานตนสังกัด 

16. งานโครงการพเิศษ โครงการตามนโยบาย 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1) จัดทําแผนงาน/โครงการ เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา และกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

2) ดําเนินโครงการ ไดแก การออมทรัพย  โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนปลอดขยะ  

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนสีขาว  สถานศึกษาพอเพียง เปนตน 

3) ดูแล กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนและปฏิทิน 

ปฏิบัติงานของฝาย 

4) รายงานผลการดําเนินงานของฝายตอแผนงานโรงเรียน เมื่อส้ินภาคเรียน 

5) รวบรวมขอมูลผลสําเร็จและปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป 

17. งานสารสนเทศกลุมบริหารท่ัวไป 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. มีหนาท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานทางธุรการเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในโอกาส

ตอไป 

2. มีหนาท่ีวิเคราะหขอมูลดานการเงิน สารบรรณ พัสดุ และทะเบียนสถิติ เพื่อรวบรวมและรายงานเปนของฝาย

ธุรการ เมื่อส้ินภาคเรียนและ/หรือส้ินปการศึกษา 

3. นําเสนอขอมูลสถิติในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชเงินในปงบประมาณถัดไป 
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4. ประสานกับฝายแผนงานและสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อรายงานสถิติ ขอมูล และรายงานหนวยงานท่ี

เกี่ยวของและรายงานประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

5. ใชขอมูลวางแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณถัดไป เพื่อความถูกตองใกลเคียงความจรงิท่ีสุด 

18. งานท่ีไมไดระบุไวในงานอื่น 

 

 

 

 


