
 
 
 
 
 
 

 
 

ภารกิจ บทบาท และอ านาจหน้าที่ 
ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธ์านี ชุมพร 



อ านาจหน้าที่ของโรงเรียนตาขุนวิทยา 
 

1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553  
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 และแก้ไขเพิ่มเติม             

(ฉบับ ท่ี2) พ.ศ. 2553 3) พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 6                 
พ.ศ.2543     

4) พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553  
5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพ.ศ. 2560  
6) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาพ.ศ.2550  
7) ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ  

2. บทบาทหนาท่ีของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  
2) จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
4) จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริม  

กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน  
5) ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา  
6) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ 

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา 

ผลประ โยชน์ จากทรัพย์ สินของ โร ง เรี ยน  ท้ัง ท่ี เป็น ราชพั สดุและทรัพย์ สินอื่ นๆตามระ เบียบ ท่ี  
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

8) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

9) ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น  
10) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ 

3. หลักการและแนวคิด  
1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับ 

สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



2) มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3) มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ร่วมท้ัง  เป็น

เครือขายและแหล่งการเรียนรู้  
4) มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรูสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช้ันปี  
5) มุ่งส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ใน

การจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
6) ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนในการจัดสรร 

งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
7) มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 

ท้ัง 7 ด้าน เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ดังนี้  
(1) การวางแผนงบประมาณ  
(2) การค านวณต้นทุนผลผลิต  
(3) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
(5) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน  
(6) การบริหารสินทรัพย์  
(7) การตรวจสอบภายใน 

8) ยึดหลักการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปใน  
ลักษณะของวงเงินรวมแกสถานศึกษา  

9) มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณของ  
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัวควบคู่กับความโปร่งใส และความรับผิดชอบท่ี 
ตรวจสอบได้จากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรท่ีใช้ 

1) ยึดหลักความตองการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ี 
การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

2) ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

3) ยึดหลักธรรมาภิบาล  
10) โรงเรียนมีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองให้มากท่ีสุดโดยเขตพื้นท่ี  

การศึกษามีหนาท่ีก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษา 
ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 



11) มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม 
หลักการการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ี  
ตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  

12) มุ่งพัฒนาองค์กรระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
อย่างเหมาะสม สามารถเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือขายและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

13) การบริหารท่ัวไปเป็นกระบวนการส าคัญท่ีช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานอื่น ๆ 
ให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม 
สนับสนุน และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังการศึกษาในระบบ  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษา 
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น ภาระหน้าท่ีการบริหารงานในโรงเรียน ภาระหน้าท่ี
การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่ายตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ กระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ                  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ “ให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาด าเนินการกระจาย อ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้าน การบริหารท่ัวไปไป
ยังคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาใน  อ านาจหน้าท่ีของตน 
แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้”  

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าท่ี 17 อย่างด้วยกันคือ  
1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่ 
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
1.9 การนิเทศการศึกษา  
1.10 การแนะแนว  
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 



1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน  
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
1.17 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าท่ี 22 อย่างด้วยกันคือ  
2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี  
2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
2.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
2.11 การวางแผนพัสดุ  
2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้  

เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แล้วแต่กรณี  

2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
2.14 การจัดหาพัสดุ  
2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
2.17 การเบิกเงินจากคลัง  
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
2.19 การน าเงินส่งคลัง  
2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน  
2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
2.22 การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  

 



3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าท่ี 20 อย่างด้วยกันคือ  
3.1 การวางแผนอัตราก าลัง  
3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
3.4 การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
3.6 การลาทุกประเภท  
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
3.9 การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
3.12 การออกจากราชการ  
3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
3.14 การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ ยวกับการ เสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  
3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการท่ีเกี่ยวกับการ 

บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป มีภาระหน้าท่ี 21 อย่างด้วยกันคือ  

4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
4.8 การด าเนินงานธุรการ  



4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
4.11 การรับนักเรียน  
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
4.15 การทัศนศึกษา  
4.16 งานกิจการนักเรียน  
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  

หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  

การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้ค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้  
1) ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ท่ีจะสามารถรับผิดชอบด าเนินการตามขีดความสามารถได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

2) ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะ  
กระจายอ านาจ  

3) ความเป็นเอกภาพดา้นมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา  
4) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  
5) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี  
6) มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาให้มากท่ีสุดเพื่อให้ 

สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว  
7) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา  
8) เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง  
 
 
 
 
 



1. การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจท่ีส าคัญของการบริหารโรงเรียนตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545 ถือเป็นงานท่ีมีความส าคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของ 
การจัดการศึกษา ซึ่งท้ังผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้  
ความส าคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่าง 
เป็นระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วย 
เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้ 
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน 
การวัดผล ประเมินผล รวมท้ังปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี 
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 

ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าท่ี 17 อย่างด้วยกันคือ  
1.1การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น บทบาท

และหน้าท่ี  
1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าไว้  
2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้น หรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้

ความส าคัญ  
3) ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูล

จัดท าสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
4) จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชา

เพิ่มเติม จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์ และจัด
กิจกรรมการ เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และปรับปรุง  

5) ผู้บริหารศึกษาอนุมัติ  
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ บทบาทและหน้าท่ี  

1) วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับ
งาน วิชาการได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ 
การ เทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้ ส่ือและ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา และ 
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

2) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  

1)  จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  



2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ใช้ส่ือการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้  
4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและ

มี ความสามารถพิเศษ  
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาบทบาทและหน้าท่ี  

1) จัดท าหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่าง ๆ
ครบถ้วนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  

2) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
การศึกษาท่ี ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง  

3) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนสังคม และอาเซียน  

1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้บทบาทและหน้าท่ี  
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดย

ค านึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อ

ป้องกันและ แก้ไขปัญหา  
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น

รักการ อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน

รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ/วิชา  
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย

ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการ เรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภท ต่าง ๆ  

6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา
และ บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

7) ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ี  
1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน บทบาทและหน้าท่ี  



1) ก าหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
สอดคล้อง กับนโยบายระดับประเทศ  

2) จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของ
สถานศึกษา  

3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน  
4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียน ไม่

ผ่านเกณฑ์ การประเมิน  
5) ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  
6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ใน

การอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
7) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี รายภาคและตัดสิน

ผลการ เรียนผ่านระดับช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
8) การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษา ท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินการเพื่อ ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการ 
พร้อมท้ังให้ ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน  

1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  
1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้ การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และ

กระบวนการ ท างานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
2) พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย

เป็นส าคัญ ในการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา  
3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  
4) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง

สนับสนุนให้ ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ บทบาทและหน้าท่ี  

1) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพื่อ
สนับสนุน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้  

2) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
พัฒนา ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล 
ห้องศูนย์ วิชาการ สวนสุขภาพ สวนหนังสือ เป็นต้น  

3) จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของ
สถานศึกษา ของตนเอง  



4) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และ นิเทศก ากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

5) ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก  
1.9 การนิเทศการศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  

1) สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น
กระบวนการ ท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผลการนิเทศ เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคล ให้มี
คุณภาพการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง 
ก้าวหน้า และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และตัวครูเอง  

2) จัดการนิ เทศภายในสถานศึกษาให้มี คุณภาพท่ัวถึง  และต่อเนื่องเป็นระบบและ
กระบวนการ  

3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  

1.10 การแนะแนว บทบาทและหน้าท่ี  
1) ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา ท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคน

ใน สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ  
2) จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้

ชัดเจน  
3) สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลือ นักเรียน เพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน  
5) คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท าหน้าท่ีครูแนะ

แนว ครูท่ี ปรึกษา ครูประจ าช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว  
6) ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่าง เป็นระบบ  
7) ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน  
8) ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กร ภาครัฐและเอกชน บ้าน                 

ศาสนสถาน ชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว  
9) เช่ือมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  
1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)  
3) จัดท าระบบบริหารและสารสนเทศ  



4) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา ต้อง
สร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
หรือท่ีรู้จักกันว่าวงจร PDCA  

5) ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง ด้วยการ
สนับสนุน ให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  

6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อรองรับ                
การประเมินคุณภาพภายนอก  

7) จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความ
เห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ บทบาทและหน้าท่ี  
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น  
2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  
3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและ

เลือกสรรภูมิ ปัญญา วิทยาการต่าง ๆ  
4) พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้

มีการ แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน  
1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น บทบาทและหน้าท่ี 

1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้าง พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ
ของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

3) ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ
ในท่ีอื่นๆ  

4) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 
การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น 

1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  

1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นใน
เรื่อง เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา  



2) จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการและ สถาบันสังคมอื่น ท่ีร่วมจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร เอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคม
อื่นท่ีร่วมจัด การศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถาน ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น  

5) ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างมี ประสิทธิภาพ  

1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา บทบาทและหน้าท่ี 
1) ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

เพื่อใหผู้้ท่ีเกี่ยวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  
2) จัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

รับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  
3) ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และแก้ไข

ปรับปรุง  
4) น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
5) ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษา และน าไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป  
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  

1) ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้อง
กับ หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

2) จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงานใบ
ความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  

3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน
ประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  

1.17 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  
1) จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 

และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
2) พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้  



3) พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

4) พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน  
5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนา

ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริม                  
ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ  
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ  
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้ 
เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ มั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการ 
ประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ                 
มุ่ง พัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ด้านการบริหารงานงบประมาณ                 
มีภาระหน้าท่ี 22 อย่างด้วยกันคือ  
2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี บทบาทและหน้าท่ี  

1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนช้ันเรียน ข้อมูลครูนักเรียน และส่ิง 
อ านวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2) จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า และแผนงบประมาณ  
3) เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นค าขอ 

ต้ังงบประมาณต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง บทบาทและหน้าท่ี  

1)  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา  

2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน  
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บทบาทและหน้าท่ี  

ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ บทบาทและหน้าท่ี  

ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องขอโอนหรือเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับ 
สถานศึกษา ประเภทท่ี 1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วเสนอขอโอนหรือ 
เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการตอ่ไป  



2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ บทบาทและหน้าท่ี  
รายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ บทบาทและหน้าท่ี  
1) จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน 

และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบท่ี 
ส านักงบประมาณก าหนดและจัดส่งไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกไตรมาสภายในระยะเวลาท่ี  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  

2) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ บทบาทและหน้าท่ี  

1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
2) วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
3) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ  

หน่วยงานในสถานศึกษา  
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  

1) วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส  

2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้  
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส  

3) สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  

1) จัดท ารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ใน 
ท้องถิ่นท้ังท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานประกอบการ เพื่อการ  
รับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลท่ัวไป ใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา 

2) วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3) กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมท้ังให้บริการการใช้  
ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  

4) ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างทรัพยากร 
บุคคลท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  

5) ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนการใช้ทรัพยากร  
ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  



2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  
1) จัดท ารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ใน 

ท้องถิ่นท้ังท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานประกอบการ เพื่อการ 
รับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลท่ัวไป ใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา 

2) วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3) กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมท้ังให้บริการการใช้  
ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  

4) ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างทรัพยากร 
บุคคลท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  

5) ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนการใช้ทรัพยากร  
ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  
2.11 การวางแผนพัสดุ  บทบาทและหน้าท่ี  

1) การวางแผนพัสดุล่วงหน้า 3 ปี ให้ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ  
2) การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการ โดยให้ฝ่ายท่ีต้องการ 

ใช้พัสดุ จัดท ารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคาคุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบ 
รูปรายการและระยะเวลาท่ีต้องการนี้ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนปฏิบัติงาน) และตามท่ีระบุ 
ไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งให้ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดท า 
แผนการจัดหาพัสดุ  

3)  ฝ่ายท่ีจัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายท่ีต้องการใช้พัสดุโดยมี 
การสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และความ 
เหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่าหรือการจัดท าเองแล้วน าข้อมูลท่ีสอบทานแล้วมาจัดท า
แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา  
2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี  
บทบาทและหน้าท่ี  

1) ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอต้ังงบประมาณ ส่งให้ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา  

2) กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได้ 
โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้ก าหนดตามความต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส 
เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ  

 
 



2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
 

2.14 การจัดหาพัสดุ บทบาทและหน้าท่ี  
1) การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและค าส่ังมอบอ านาจของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. การจัดท าพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดท ารับบริการ 

2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ บทบาทและหน้าท่ี  
1) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค  
2) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน  
3) ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และให้มีการจ าหน่ายพัสดุท่ีช ารุด เส่ือมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีก

ต่อไป  
4) พัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการขึ้นทะเบียน เป็น                  

ราชพัสดุ กรณีท่ีได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของ  
สถานศึกษา  
2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
2.17 การเบิกเงินจากคลัง  
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน บทบาทและหน้าท่ี  

1) การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอ พ.ศ. 2520 โดยสถานศึกษาสามารถ 
ก าหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว  

2) การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด คือระเบียบ 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง 

ภารกิจของโรงเรียน เพี่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้ เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย 

ระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้  

ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าท่ี 20 อย่างด้วยกัน 

คือ  

3.1 การวางแผนอัตราก าลัง บทบาทและหน้าท่ี  

1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน  

2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด  

3) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีศึกษา  

4) น าแผนอัตราก าลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ  

3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  

1) สถานศึกษาจัดท าภาระงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อ 

น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ  

3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง บทบาทและหน้าท่ี  

1) ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษา กรณีท่ีได้รับมอบอ านาจ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1.1)  การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ใน 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี 

ก.ค.ศ. ก าหนด  

1.2) การบรรจุแต่งต้ัง ผู้ช านาญหรือผู้เช่ียวชาญระดับสูง  

1.3) ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ า เป็นอย่างยิ่ง ต่อการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและขอ

อนุมัติต่อ ก.ค.ศ.  

1.4) เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งวิทยฐานะ 

และให้ได้รับเงินเดือน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

2)  การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  



2.1) กรณีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  

2.2) กรณี ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว กรณีอื่น นอกเหนือจากข้อ 2.1 สถานศึกษา 

สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 

ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด  

3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  

1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น 

ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1.1) เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 

เขต พื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี  

1.2) บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่นใน

เขต พื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.3) รายงานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เพื่อจัดทะเบียน ประวัติต่อไป  

2) การโอนหรือเปล่ียนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการปฏิบัติ (ม.58) 

ดังนี้  

2.1) เสนอค าร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ

ด าเนินการต่อไป  

2.2) บรรจุแต่งต้ังตามเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 

3.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน บทบาทและหน้าท่ี  

1) การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.1) การเล่ือนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

  1.1.1) ผู้อ านวยการโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  

1.1.2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย

การเล่ือน เงินเดือน  

1.1.3) ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการ ศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน                 

ต้องช้ีแจง เหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวทราบ  

1.1.4) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ

เล่ือนเงินเดือน  



1.1.5) ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีไม่ส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ต้องช้ีแจง เหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวทราบ  

1.1.6) กรณีเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ 

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

1.1.7) รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  

1.2) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ตาม

แนวทางการ ปฏิบัติดังนี้  

1.2.1) แจ้งช่ือผู้ตายและข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการตาย อันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติราชการ ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการขอเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี  

1.2.2) ส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณ

บ าเหน็จบ านาญ  

1.2.3) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ

ด าเนินการต่อไป  

1.3) การเล่ือนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ตามแนวทาง

การปฏิบัติ ดังนี้  

1.3.1) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงาน 

หรือปฏิบัติงานวิจัย จากโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ  

1.3.2) ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

1.3.3) ส่ังเล่ือนเงินเดือนส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

1.3.4) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

3.6 การลาทุกประเภท บทบาทและหน้าท่ี  

1) จัดท าและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  

2) ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึกเวลา 

ปฏิบัติราชการ  

3) ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ าและ 

ลูกจ้างช่ัวคราวทุกวัน และรวบรวมน าเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและพิจารณา  



4) สรุปการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว และ 

รายงานผู้บริหาร ในรอบ 1 เดือน  

5) จัดท าแบบฟอร์มการลา  

6) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

7) รายงานสรุปวันลาประจ าปีงบประมาณต่อผู้บริหารและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

8) จัดท าท าเนียบบุคลากรของโรงเรียน  

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ บทบาทและหน้าท่ี  

1) ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  

ด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้  

1.1) กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงแนวทางปฏิบัติ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

1.1.1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวน

เพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริง และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

1.1.2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว

พบว่า ไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน

ตามท่ี คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

1.1.3) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.2) กรณีความผิดวินัยร้ายแรง แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยร้ายแรง  

1.2.1) ผู้มีอ านวยส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ

ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

1.2.2) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตร 53 แห่งกฎหมายระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาลงโทษ  

1.2.3) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.                 

เขตพื้นท่ีการศึกษา  

1.2.4) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 

 



2) แนวปฏิบัติการเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย  

2.1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

2.2) ด าเนินการให้ความรู้ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ  

2.3) หมั่นสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุ เพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

กระท าผิดวินัย ตามควรแก่กรณี  

3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกาย 

ของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ท้ังด าเนินการ 

แก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย  

4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน บทบาทและหน้าท่ี  

1) แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

1.1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีท่ีครู

ผู้ช่วยครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการ

สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา (เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ)  

1.2) รายงานการส่ังพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

2) แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนด าเนินการตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานการออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

นอกจากด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้  

2.1) กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยสม่ าเสมอ  

2.1.1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 

2.1.2) ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถ

ปฏิบัติราชการได้  

2.1.3) รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2.2) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ  

2.2.1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

สมัครใจจะไปปฏิบัติ ราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ  

2.2.2) รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นการศึกษา  



2.3) กรณีส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายระเบียบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง 

การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (ม.30 (1)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือ 

เป็นโรคท่ีก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7)) กรณีเป็น 

กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง (ม.30 (8)) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 

(ม.30 (9))  

2.3.1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม

คุณสมบัติในมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  

2.3.2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3 (1) ออกจากราชการ  

2.3.3)  รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2.4) กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไปกรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เล่ือมในในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30 (3))  

2.4.1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร สงสัยว่า

ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไป (มาตรา 3, (3))  

2.4.2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา  

2.4.3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา                  

30 (3) ใหผู้้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการ  

2.5) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บอกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่ 

เหมาะสม   

2.5.1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากร

ทางการ ศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ บกพร่องหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม  

2.5.2) ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอื่นไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถ ไม่บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนไม่

เหมาะสม ให้ส่ังยุติเรื่องแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อน

ความสามารถ บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา  

2.5.3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการ

สถานศึกษาส่ังให้ ออกจากราชการ เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน  



3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ บทบาทและหน้าท่ี  

1) การอุทธรณ์ แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์  

1.1) การอุทธรณ์กรณีความผิดไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่อง

ขออุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. ก าหนด  

1.2) กรณีอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลการทางการศึกษายื่นเรื่องขอ

อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  

2) การร้องทุกข์ แนวปฏิบัติการร้องทุกข์  

2.1) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ 

ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง  

2.2) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับ

ข้องใจ เนื่องมาจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์

ต่อ อ. ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  

3.12 การออกจากราชการ บทบาทและหน้าท่ี  

1) แนวปฏิบัติการลาออกจากราชการ  

1.1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ครูผู้ช่วย และ

บุคลากร ทางการศึกษาอื่น  

1.2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2) แนวปฏิบัติการให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม 

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

2.1) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือ

เข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที'กฎของ ก.ค.ศ. ก าหนด  

2.2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที 'และความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ใน

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

2.3) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

หรือเตรียม ความพร้อมหรือพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ  

2.4) รายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

  3) แนวปฏิบัติการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป  

3.1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  



3.2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ

หาก ภายหลังปรากฏหว่าขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  

3.3) รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ บทบาทและหน้าท่ี  

1) จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  

2) การจัดท าและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  

ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

2.1) โรงเรียนจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 

2.2) โรงเรียนเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ

2.3) เปล่ียนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ  

3) การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ตามแนวทางการ 

ปฏิบัติ  

3.1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ประสงค์จะข้อแก้ วัน เดือน ปีเกิด 

ยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ 

หลักฐาน ทางการศึกษา  

3.2) ตรวจสอบความถูกต้อง  

3.3) น าเสนอไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ.  

3.4) ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ  

3.5) แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

3.14 การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเก่ียวกับการ เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

บทบาทและหน้าท่ี  

1) จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

2) ส ารวจความต้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4) จัดท าแฟ้มข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  

3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาทและหน้าท่ี  

1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ 

ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 



2.ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 3.ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะทางการศึกษาเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี
การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 
 

3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ บทบาทและหน้าที่  

 1.จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรียน 
 2.ดูแลสวัสดิการต่างๆ ท่ีเป็นโครงการส าหรับการส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรใน
โรงเรียน 
 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ 
 4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
 5.ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจในวันครบรอบวันเกิดครู บุคลากรย้ายเข้า – ย้ายออก/เกษียณ/
การได้รับการเล่ือนต าแหน่ง/ส าเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น/ได้รับวิทยฐานะเพิ่ม ด าเนินการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.ปฏิบัติอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทและหน้าที่ 

 1.จัดวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนา
วิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 2.วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 4.ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 5.ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 6.วางแผนด าเนินการคัดเลือกสรรหาครูดีเด่น ลูกจ้างดีเด่น ประเภทสาขาวิชาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 7.ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบอาชีพ 

 8.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญ ในพระราชบัญญัติภาคครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
ปีละครั้ง 
 9.ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณครูทุกภาคเรียน 
 10.ประสานสิทธิหน้าท่ีของสมาชิกคุรุสภาให้แก่ทุกคน 
 

3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาท

และหน้าที่ 



 1.จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 2.จัดท าแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการท าผิดเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

3.19 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.งานด้านการบริหารทั่วไป 
 

 งานบริหารท่ัวไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้
บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การ
ด าเนินงานธุรการ การประชาสัมพันธ์ งานประสานราชการ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท าส ามะโนนักเรียน การรับนักเรียน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
การดูแลสถานท่ีและสภาพแวดล้อม งานบริการสาธารณะ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และบุคลากร การ
ระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียนการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน งานศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา ซึ่งผู้รับผิดชอบงานควรรู้แนวปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ ด้านการบริหารงานท่ัวไป มีภาระหน้าท่ี 21 อย่างด้วยกัน คือ 
 

4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ บทบาทและหนา้ที่ 

 1.ส ารวจระบบและจัดท าทะเบียนการเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.ออกแบบและจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
ส่ือการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี ข้อมูลชุมชน ฯลฯ เพื่อใช้ในการบริหารการจัดการภายใน
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.พัฒนาบุคลากรผู้รับชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติภารกิจ และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 4.จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5.น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารบริการและการประชาสัมพันธ์ 
 6.ท าการประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ 
 

4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

 1.ก าหนดรูปแบบเครือข่ายและวัตถุประสงค์ในการประสาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจการ
จัดการศึกษา 
 2.จัดท าแผนประสานงานและพัฒนาเครือข่าย 
 3.ประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าข้อตกลงและการพัฒนาเครือข่ าย
ร่วมกัน 
 4.ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตามภารกิจอย่างชัดเจน และเหมาะสม 



 5.ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 6.เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 7.ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
สถานศึกษา   
 8. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  บทบาทและหน้าที่   

 1. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและตัวชี้วัดตามความส าเร็จ   
 2. วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน บรรลุตัวช้ีวัดระดับดีมาก ดี พอใช้ 
หรือปรับปรุง   
 3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รายมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อหาเหตุปัจจัย และ 
ก าหนดแนวทางการผดุงรักษา การพัฒนา และการปรับปรุง ตามกรณี จัดท าเป็นข้อเสนอการจัดท าแผนพัฒนา 
การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
 4. ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานตามข้อมูลการวิเคราะห์ ให้รองรับภารกิจท่ีจ าเป็นและนโยบายส าคัญ   
 5. ก าหนดประเด็นตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ การก ากับติดตามให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ และประเด็นการประเมินผล ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปี   
 6. กลุ่มงานและฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และคณะ
บริหารสถานศึกษาน าผลประเมินพิจารณา รับฟังค าช้ีแจง เพื่อประเมินภาพความส าเร็จระดับสถานศึกษาราย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 7. จัดท ารายงานและรายงานสาธารณชน เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ    

 8. เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใช้เป็นการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา และพัฒนาระบบโครงสร้างการ 
ปฏิบัติงานต่อไป  
 

4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  บทบาทและหน้าท่ี   
 1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเร็จรายกลยุทธ์และ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ียังไม่บรรลุผลส าเร็จ   
 2. ต้ังประเด็นหรือสมมุติฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบ โดยศึกษาองค์ประกอบ ตัวแปรของ 
ปัจจัยภายนอก (ชุมชน ท้องถิ่น) และองค์ประกอบภายในสถานศึกษา   
 3. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาตามกรณี และด าเนินการวิจัยเชิงพัฒนา  
  4. น าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  บทบาทและหน้าที่   



 1. การจัดระบบการบริหาร   
  1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามภารกิจท่ีเป็นพันธกิจ ท้ัง 4 ด้าน ของสถานศึกษา  
   2) วางแผนออกแบบจัดระบบการบริหารงานบุคคล โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและมาตรฐาน             
สายงานของสถานศึกษา   
  3) ประกาศ ประชาสัมพันธ์การแบ่งส่วนงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชน
ทราบ     

4) ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสายงาน   
  5) ศึกษาและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป   
 2. การพัฒนาองค์กร   

  1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล   

  2) พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลให้

เป็นไปตามมาตรฐานสายงาน   

  3) จัดส่ิงอ านวยความสะดวก ให้เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

  4) จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการท างานของสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   

  5) จัดสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานบรรลุตามมาตรฐานสายงานของ

สถานศึกษา  
 

4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  บทบาทและหน้าที่   

 1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ท่ีเกี่ยวข้อง   
 2. ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีหรือดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของงาน ตามโครงสร้างและรายบุคคล 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลากรทุกฝ่าย   
 3. สร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรทุกคน   
 4. สร้างเครื่องมือในการประเมินมาตรฐาน ควบคุม ก ากับติดตาม การปฏิบัติงาน   
 5. ประเมินการปฏิบัติงานตามเครื่องมือของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้น   
 6. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   บทบาทและหน้าที่   

 1. ศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
 2. วางแผนด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา 
การศึกษาของสถานศึกษา   
 3. ระดมการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา  



  4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ บ ารุงรักษา และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร และพัฒนาการศึกษา   
 5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษารวมท้ัง 
เผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
 6. ติดตาม ประเมินผล การใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อความ คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

4.8 การด าเนินงานธุรการ  บทบาทและหน้าที่   

 1. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือ 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   

 2. จัดท าค าส่ังและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ   

 3. เก็บหรือท าลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 

 4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องให้เป็น 

ปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ   

 5. ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น   

 6. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ 

อ้างอิง   

 7. ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน   

 9. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ท่ีมีมาถึงโรงเรียน   

 10. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม  

 

 

4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม บทบาทและหน้าที่   

 1. วางแผนก าหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านท าความสะอาด   
 2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และ 
อาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน   
 3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้องพิเศษ 
ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลา   
 4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดต้ังในท่ีท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที   
 5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี 
ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ   



 6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆให้อยู่ใน 
สภาพท่ีเรียบร้อย   
 7. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกล่ินรบกวน    
 8. ติดตาม ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานท่ี โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา 
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน   
 9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ   
 10.ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความ 
ต้องการของบุคลากรในโรงเรียน   
 11.อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานท่ีแก่บุคคลภายนอก รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ จัดท าสถิติการ 
ให้บริการและรวบรวมข้อมูล   
 12.ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา  
 

4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน บทบาทและหน้าที่   

 1. วางแผนในการจัดท าส ามะโนนักเรียน   

 2. ส ามะโนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน 

 3. จัดท าเอกสารการรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   

 4. เปิดรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี 1และ 4   

 5. จัดท าแฟ้มนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   

 6. สรุปการจัดท าส ามะโนนักเรียนรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

 

4.11 การรับนักเรียน  
 

4.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
 

4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
 

4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
 

4.15 การทัศนศึกษา บทบาทและหน้าที่  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ. 2548 มีขึ้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้   
 1) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืนครูผู้รับผิดชอบโครงการท าเรื่องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

พิจารณาอนุญาต   



 2) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืนครูผู้รับผิดชอบโครงการท าเรื่องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา ส่ง 

เรื่องถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาอนุญาต   

 3) การพาไปนอกราชอาณาจักรครูผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเรื่องเข้า 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการตามข้ันตอนข้อก าหนดตามระเบียบท่ีควรทราบ   

 1) ครูผู้ควบคุมจ าเป็นต้องมีครูท่ีเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม เพื่อดูแลในการเดินทาง โดยก าหนดให้ครูหนึ่ง คน

ต่อนักเรียนไม่เกิน 30 คน   

 2) ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอค าแนะน าหรือขอความร่วมมือ และต้อง

ท าป้ายแสดงให้เห็นว่ายานพาหนะนั้นบรรทุกนักเรียนในการด าเนินการทุกขั้นตอน ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง

ของนักเรียนทุกครั้ง และหลังจากกลับมา ต้องรายงานผลการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ให้กับผู้ส่ังอนุญาตทราบ  
 

4.16 งานกิจการนักเรียน บทบาทและหน้าที่   

 1) สร้างความเข้าใจให้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานกิจการนักเรียน    

  1.1) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

  1.2) งานแนะแนว    

  1.3) งานกีฬาและนันทนาการ    

  1.4) งานลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร    

  1.5) งานประชาธิปไตยในโรงเรียน   

 2) ก าหนดแนวทางส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน   

 3) ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน   

 4) ประสาน ติดตาม และประเมินผล  

 5) ปรับปรุง รายงานผล  
 

4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา บทบาทและหน้าที่   

 1) ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
จุดประสงค์ของโรงเรียน   
 2) ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ  ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์    

3) ต้อนรับและบริการผู้มาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียน   
 4) ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน   

 5) ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ   

 6) ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน   



 7) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน   

 8) เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทางส่ือมวลชน   

 9) จัดท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและความ 

เคล่ือนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ   

 10) รวบรวม สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน 

ประชาสัมพันธ์   

 11) งานเลขานุการการประชุมครู  
 

4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน 

สังคมอื่นที่จัดการศึกษา  บทบาทและหน้าที่   

 1) ประสาน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าท่ี ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ   
 2) ประสานให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ 
ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ เป็นต้น   
 3) สนับสนุนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถ ในการอบรมเล้ียงดู และให้ 
การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในการปกครองดูแล   
 4) ให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  

4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  บทบาทและหน้าที่   

 1) ศึกษา ส ารวจและก าหนดภารกิจ ท้ังภารกิจหลักและภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีจะต้องประสาน 

กับหน่วยราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น   

 2) ก าหนดรูปแบบภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงาน ให้สอดคล้อง 

เหมาะสมกับเรื่องท่ีจะประสานงาน   

 3) จัดเตรียมเอกสาร ส่ือ เครื่องมือ และช่องทางการประสานงาน ให้มีความพร้อม เอื้อประโยชน์และ 

สะดวกต่อการประสานงาน  

 4) ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตามภารกิจอย่างชัดเจน เหมาะสม   

 5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

ร่วมกัน   

 6) ประเมินผลการด าเนินการ  
 

4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  บทบาทและหน้าที่   



 1) ระบุปัจจัยเส่ียงตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนกลยุทธ์) ของสถานศึกษา   

 2) ประเมินความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง   

 3) วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง เพื่อจัดท ารายงานและแผนบริหารความเส่ียง   

 4) วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา   

 5) ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย น ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการ 

ด าเนินงานตามภารกิจ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีส านักตรวจเงินแผ่นดิน 

ก าหนด   

 6) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะๆ   

 7) รายงานการควบคุมภายในต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  บทบาทและหน้าที่   

 1) ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   

 2) ประชุมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ในการดูแล ช่วยเหลือ 

และพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน   

 3) วางแผนก าหนดนโยบายการด าเนินงานปกครองนักเรียน เพื่อ    

  3.1) การส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม    

  3.2) การป้องกันและการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ 

ติดในโรงเรียน  

 4) ด าเนินการบริหารงานปกครองนักเรียน โดยก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจนและประสาน 

การด าเนินการปกครองร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง   

 5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของบุคลากร ให้ด าเนินไปตามระเบียบอย่างมี 

ประสิทธิภาพ    

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อการ 

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ  
 

4.22 งานพยาบาลและอนามัย  บทบาทและหน้าที่  

 1) ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ 

นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน   

 2) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัย 

โรงเรียน   

 3) ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ   



 4) จัดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที   

 5) จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น   

 6) จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาล 

ตามความจ าเป็น   

 7) จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง   

 8) จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน  

 9) ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง   

 10) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย   

 11) แนะน าผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค   

 12) ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน   

 13) ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ   

 14) ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่

โอกาส    

15) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชุมนุม อ.ย. 

น้อย  

 16) จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงาน

อนามัย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


