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แนวทางการปฏิบตั ิงาน 4 ฝาย
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อมูลพืนฐาน
. ข้อมูลทัวไป
ชือสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตังอยู่เลขที
หมู่ ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์
เปิ ดทําการสอนตังแต่ชนั
ประถมศึกษา ปี ท ี – ชันประถมศึกษาปี ท ี แบ่งเป็ น โครงการได้แก่ Smart Program, Intensive
English Program และ English Program
โทรศัพท์
โทรสาร :
URL

:
:
:

02-564-4498
02-564-2729
http://www.pts.ac.th

E-mail

:

pts@pts.ac.th

ขนาดของสถานศึกษา: โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ
เขตพืนทีบริการ:
ประวัติโรงเรียน

) หมู่ และหมู่ (บ้านเลขที ) ตําบลคลองหนึง
อําเภอคลองหลวง
) บุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็ นโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เริมก่อตังเมือวันที 13 สิงหาคม พ.ศ.2528 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ก่อสร้าง
โรงเรียนเพือจัดเป็ นโรงเรียนสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิตและ
ประชาชนทัวไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้รอ้ งขอกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ก่อตัง “โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์” และได้รบั อนุญาตให้ก่อสร้างได้โดยใช้ทดิี นราช
พัสดุในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต มีเนือที 12 ไร่ รูปแบบอาคารเรียนเป็ นแบบ
สปช. 105 / 29 จํานวน 8 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ประกาศแต่งตังเป็ นโรงเรียน
เมือวันที 5 มีนาคม พ.ศ.2529 เปิ ดทําการสอนเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ.2529 มีนักเรียนปี แรก
ประมาณ 265 คน
เมือปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้ยา้ ยจากทีเดิม เนืองจากต้องใช้เป็ นพืนทีก่อสร้างสนามกีฬาเพือใช้
ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครังที 13 และให้โรงเรียนใช้อาคารทีก่อสร้างเป็ นอาคารอํานวยการ
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จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ มีรูปแบบของอาคารเป็ นห้องแปดเหลียม 3 ชัน 1 หลัง (ห้องนําใน
อาคาร) มีอาคารประกอบ ได้แก่ โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 6 หน่วย บ้านพักภารโรง 1
หลัง เป็ นสถานทีเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จนทุกวันนี
สัญลักษณ์

ปรัชญาโรงเรียน

สุวชิ าโน ภวํโหติ

อักษรย่อชือโรงเรียน

ปมธ.

สีประจําโรงเรียน

ขาว เหลือง แดง

สีขาว

ผูร้ ดู้ ี เป็ นผูเ้ จริญ

หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ

สีเหลือง
สีแดง

=

หมายถึง สีของศาสนาเหมือนดังธรรมจักร
หมายถึง แสดงถึงความเข้มข้น คือ เลือด

( เหลืองของเรา คือ ธรรมประจําจิต แดงของเรา คือ โลหิตอุทศิ ให้ )
เอกลักษณ์ของโรงเรียน เก่งภาษา ลําหน้าเทคโนโลยี เป็ นคนดีนําสังคม
อัตลักษณ์ ของโรงเรียน งามอย่าง ปมธ. : หยุด ยืน ไหว้ และกล่าวคําว่า “สวัสดี”
ความเชือ (VALUE)

เรา...เชือว่าผู้เรียนมีศกั ยภาพ สามารถพัฒนาและสร้างให้เป็ นผู้นําที

สง่างาม
ของสังคม
ขนาดของสถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ
เขตพืนทีบริการ

) หมู่

และหมู่

(บ้านเลขที

) ตําบลคลองหนึง อําเภอคลอง

หลวง
Website

) บุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.pts.ac.th

E-mail
เบอร์โทรศัพท์

ptsthammasat@gmail.com
02-5644498

เบอร์โทรสาร

02-5642729

ภารกิจ
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 โรงเรีย นประถมศึก ษาธรรมศาสตร์ จัด ให้บ ริก ารการศึก ษาภาคบัง คับ ปี แบ่ ง เป็ น
โครงการ ดังนี
โครงการ Smart Program
ชันประถมศึกษาปี ท ี โครงการ English Program
ชันประถมศึกษาปี ท ี โครงการ Intensive English Program
ชันประถมศึกษาปี ท ี  ภารกิจทีให้บริการการศึกษา มีดงั นี
1. จัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เ รีย น และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
. จัด ทํา ระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา โดยใช้ม าตรฐานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษา ขันพืนฐานเป็ นมาตรฐานหลัก
. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
. จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนและการวัดและประเมินผล โดยเน้ นผู้เรีย นเป็ นสํ าคัญและ
เสริมสร้างความเป็ นผูน้ ํา

วิสยั ทัศน์ (Vision)
มุ่งจัดการศึก ษาทีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สอดคล้อ งกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บนพืนฐานของความเป็ นไทยและการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ
. จัด การเรีย นรู้ทีให้ ผู้เ รีย น ผ่ า นกิจ กรรมการปฏิ บัติ จ ริง (Active Learning) เน้ น ทัก ษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูท้ งในห้
ั องเรียนและนอกห้องเรียน ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที
. น้อมนําแนวพระราชดําริและพระบรมราโชบายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างยังยืน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
. ส่งเสริมสนับสนุ น ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มคี วามรู้และความเข้าใจ
สร้างความตระหนัก ในการจัดการศึก ษาขึนพืนฐาน และมีส่วนร่ว มรับผิดชอบในการพัฒนาคุ ณภาพ
ผูเ้ รียน
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เป้ าประสงค์
. ประชาการวัยเรียนทุกคนได้รบั โอกาสในการศึกษาขันพืนฐานอย่างทัวถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
. จัดกิจกรรมทังในและนอกห้องเรียนทีเอือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
. เน้ น การทํา งานแบบบู ร ณาการ มีเ ครือ ข่า ยแบบมีส่ว นร่ว มของทุ ก ภาคส่ว นในการจัด
การศึกษา
4. จัด การเรีย นรู้ เ ชิง บู ร ณาการ แบบสหวิท ยาการตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) เพือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์น วัต กรรมเพือสร้างมูล ค่ าสอดคล้อ งกับ
ประเทศไทยแลนด์ .

เป้ าหมาย
 ด้านวิชาการ

งาม

. พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นคนเก่ง มีความโดดเด่นด้านภาษาเพือการสือสารและเทคโนโลยี
. พัฒนาผู้เรียนให้มที กั ษะชีวติ ในการดํารงชีวติ ในศตวรรษที อย่างมีความสุข และสง่า
เน้นการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ดังนี
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๒ ความสามารถทางการคิด
๒.๓ ความสามารถด้านการสือสาร
๒.๔ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
๒.๕ การทํางานอย่างเป็ นระบบ
๒.๖ ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็ นไทย

 ด้านบุคลากร
. พัฒนาเจตคติ ความรู้ และทักษะ สู่ความเป็ นครูและบุคลากรมืออาชีพ โดยการสร้างระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผเู้ รียนเป็ นผูน้ ําทีสง่างามสูส่ งั คม
. สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ โดยการจัดสวัสดิการทีดี
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 ด้านบริ หารงานทัวไป
. พัฒนาด้านอาคารสถานทีให้สะอาด เป็ นระเบียบ เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ และมีความ
ปลอดภัย
๒. มีระบบพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ทีเอือต่อการจัดการเรียนการสอน
๓. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถ ตามศักยภาพ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนามาตรฐานสูส่ ากล
๔. สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทีสนับสนุ นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็ นผู้นําทีสง่า
งาม
 ด้านงบประมาณ
. สร้างระบบการบริหารงานงบประมาณทีมีประสิทธิภาพ
๒. มีระบบการใช้จ่า ยงบประมาณตามแผนปฏิบัติก ารประจํ าปี ยึดหลัก ประหยัด โปร่งใส
ตรวจสอบได้และคุม้ ค่า
๓. สร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนในการระดมทรัพยากร เพือพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน
2. จํานวนครูและบุคลากร
ข้อมูลด้านบริ หาร
1. ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ระยะเวลาบริหารงาน
3. รองผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

:
:
:

นางกาญจนา คล้ายพุฒ
ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต สาขาการบริหารการศึกษา
9 พฤศจิกายน
จนถึงปั จจุบนั

:
:

นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
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งานบริ หารงานบุคลากร
หมายถึง การหาทางใช้คนทีอยู่ร่วมกันในองค์กรนัน ๆให้ทาํ งานได้ผล ดีทสุี ด สินเปลือง
ค่าใช้จ่ายน้อยทีสุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้ผรู้ ่วมงานมีความสุขมีความพอใจ ทีจะให้ความ
ร่วมมือและทํางานร่วมกับผูบ้ ริหาร เพือให้งานขององค์กรนันๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แนวคิ ด
1) ปั จจัยทางการบริหารทังหลายคนถือเป็ นปั จจัยทางการบริหารทีสําคัญทีสุด
2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบ้ ริหารจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล
3) การจัดบุคลากรให้ปฏิบตั งิ านได้เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถจะมีสว่ นทําให้บุคลากร
มีขวัญกําลังใจ มีความสุขในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลให้งานประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถอย่างสมําเสมอและต่อเนืองจะทําให้บุคลากร
เปลียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดยี งขึ
ิ น
5) การบริหารงานบุคคลเน้นการมีสว่ นร่วมของบุคลากรและผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นสําคัญ
ขอบข่ายงานบุคลากร
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบตั ติ ามในหน้าทีตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผเู้ กียวข้องอย่าง
ทัวถึง และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม และสนับสนุ นให้ครูและบุคลากรได้รบั การพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน
6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต
. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบตั ติ นในการดําเนินชีวติ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ าหมาย (Goals) ปี การศึกษา
– 2563
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบตั ติ ามในหน้าทีตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
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3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกียวข้องอย่าง
ทัวถึง และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม และสนับสนุ นให้ครูและบุคลากรได้รบั การพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน
6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต
. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบตั ติ นในการดําเนินชีวติ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วางแผนอัตรากําลัง/การกําหนดตําแหน่ ง
มีหน้ าที
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบตั งิ านประจําปี และปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน
2. จัดทําแผนงานอัตรากําลังครู / การกําหนดตําแหน่ งและความต้องการครูในสาขาที
โรงเรียนมีความต้องการ
3. จัดทํารายงานอัตรากําลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด
การสรรหาและบรรจุแต่งตัง
มีหน้ าที
1. วางแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรรและกําหนดรายละเอียดแผนปฏิบตั งิ าน
2. กําหนดรายละเอียดเกียวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัตขิ องบุคคลทีรับสมัคร
3. จัดทําประกาศรับสมัคร
4. รับสมัคร
5. การตรวจสอบคุณสมบัตผิ สู้ มัคร
6. ประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิรบั การประเมิน
7. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
8. สอบคัดเลือก
9. ประกาศรายชือผูผ้ ่านการเลือกสรร
10. การเรียกผูท้ ผ่ี านการคัดเลือกมารายงานตัว
11. จัดทํารายต่อหน่วยงานต้นสังกัด
การพัฒนาบุคลากร
มีหน้ าที
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

สํารวจความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
จัดทําแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รบั การพัฒนา
จัดทําแฟ้ มบุคลากรในโรงเรียน
ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านเสนอผูอ้ ํานวยการ
งานอืนๆ ทีได้รบั มอบหมาย

การเลือนขันเงินเดือน
มีหน้ าที
1.
2.
3.
4.

จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
นิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของครูและบุคลากรในโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนประจําปี
จัดทําบัญชีผทู้ ได้
ี รบั การพิจารณาเลือนขันประจําปี โดยยึดหลักความโป่ รงใส คุณธรรม
จริยธรรมและการปฏิบตั งิ านทีรับผิดชอบ
5. แต่งตังผูท้ ได้
ี รบั การเลือนขันเงินเดือนรายงานต่อต้นสังกัด
เครืองราชอิ สริ ยาภรณ์
มีหน้ าที
1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์
2. สํารวจความต้องการขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุ นขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
4. จัดทําแฟ้ มข้อมูลการได้รบั พระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
วิ นัยและการรักษาวิ นัย
มีหน้ าที
1. จัดรวบรวมเอกสารเกียววินัยและการรักษาวินยั ของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
2. จัดทําแฟ้ มข้อมูลเกียวกับการทําผิดเกียวกับวินยั ของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
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สวัสดิ การครู
มีหน้ าที
1.วางแผนดําเนินงานเกียวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน
2. มอบของขวัญเป็ นกําลังใจในวันสําคัญต่างๆ วันเกิด แสดงความยินดีทผ่ี านการประเมินครู
ชํานาญการพิเศษ ของครูและบุคลากรในโรงเรียน
. ซือของเยียมไข้เมือเจ็บป่ วยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
สํามะโนนักเรียน/รับนักเรียน
มีหน้ าที
1. วางแผนในการจัดทําสํามะโนนักเรียน
2. สํามะโนนักเรียนในเขตหมู่ , และหมู่ ซึงเป็ นเขตบริการของโรงเรียน
3. จัดทําเอกสารการรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ชันอนุบาล ประถมศึกษาปี ที และชัน
มัธยมศึกษาปี ที
4. เปิ ดรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ชันอนุบาล ประถมศึกษาปี ท ี และชันมัธยมศึกษาปี
ที
5. จัดทําแฟ้ มนักเรียน เด็กเล็ก ชันอนุบาล ประถมศึกษาปี ที และชันมัธยมศึกษาปี ที
1
6. สรุปการจัดทําสํามะโนนักเรียนรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
การปฏิ บตั ิ ราชการของข้าราชการครู
1. การลา การลาแบ่งออกเป็ น

ประเภท คือ

.การลาป่ วย
.การลาคลอดบุตร
.การลากิจส่วนตัว
.การลาพักผ่อน
.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี จั ย์
.การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
.การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั
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8.การลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
9. การลาติดตามคู่สมรส
การลาป่ วย ข้าราชการซึงประสงค์จะลาป่ วยเพือรักษาตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี ํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันทีลาเว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นจะเสนอหรือ
จัดส่งใบลา ในวันแรกทีมาปฏิบตั ริ าชการก็ได้ ในกรณีทข้ี าราชการผูข้ อลามีอาการป่ วยจนไม่สามารถ
จะลงชือในใบลาได้จะให้ผอู้ นลาแทนก็
ื
ได้ แต่เมือสามารถลงชือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่ วยตังแต่ 30 วันขึนไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซงเป็
ึ นผูท้ ได้
ี ขนทะเบี
ึ
ยนและ รับใบอนุญาต
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาํ เป็ นหรือเห็นสมควรผู้มอี ํานาจอนุ ญาต
จะสังให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซงผู
ึ ม้ อี ํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ การลาป่ วยไม่ถงึ 30 วัน ไม่ว่า
จะเป็ นการลาครังเดียวหรือหลายครังติดต่อกัน ถ้าผูม้ อี ํานาจ อนุ ญาตเห็นสมควร จะสังให้มใี บรับรอง
แพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสังให้ผลู้ าไปรับการ ตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
การลาคลอดบุตร ข้าราชการซึงประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ จนถึงผูม้ อี ํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันทีลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชือใน
ใบลาได้ จะให้ผอู้ นลาแทน
ื
ก็ได้ แต่เมือสามารถลงชือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสทิ ธิ
ลาคลอดบุตรโดยได้รบั เงินเดือนครังหนึงได้ การลาคลอดบุตรจะลาในวันทีคลอดก่อนหรือหลังวันที
คลอดบุตรก็ได้ แต่เมือรวมวันลาแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน
การลากิ จส่วนตัว ข้าราชการซึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ จนถึงผูม้ อี ํานาจอนุญาต และเมือได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้น
แต่มเี หตุจาํ เป็ น ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทนั จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจาํ เป็ นไว้แล้ว
หยุดราชการ ไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชีแจงเหตุผลให้ผมู้ อี ํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมเี หตุ
พิเศษทีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึงได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาพร้อมทังเหตุผล
ความจําเป็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี ํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก ทีมาปฏิบตั ริ าชการ
ข้าราชการมีสทิ ธิลากิจส่วนตัว โดยได้รบั เงินเดือนปี ละไม่เกิน 45 วันทําการ ข้าราชการทีลาคลอด
บุตรตามข้อ 18 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพือเลียงดูบุตรให้มี สิทธิลาต่อเนืองจากการลา
คลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทําการ โดยไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินเดือนระหว่างลา
การลาพักผ่อน ข้าราชการมีสทิ ธิลาพักผ่อนประจําปี ในปี หนึงได้ 10 วันทําการ
เว้นแต่ขา้ ราชการดังต่อไปนี ไม่มสี ทิ ธิลาพักผ่อนประจําปี ในปี ทได้
ี รบั บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถงึ 6
เดือน
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1. ผูซ้ งได้
ึ รบั บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครังแรก ผูซ้ งลาออกจากราชการเพราะเหตุ
ึ
ส่วนตัว แล้วต่อมาได้รบั บรรจุเข้ารับราชการอีก
2. ผูซ้ งลาออกจากราชการเพื
ึ
อดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพือสมัครรับเลือกตัง
แล้ว ต่อมาได้รบั บรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วนั ออกจากราชการ
3. ผูซ้ งถู
ึ กสังให้ออกจากราชการในกรณีอนื นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบตั งิ านใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รบั บรรจุเข้ารับราชการอีกถ้าในปี ใดข้าราชการผูใ้ ดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปี
แล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทําการ ให้สะสมวันทียังมิได้ลาในปี นนรวมเข้
ั
ากับปี ต่อ ๆไปได้ แต่วนั ลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี ปัจจุบนั จะต้องไม่เกิน 20 วันทําการ สําหรับผูท้ ได้
ี รบั ราชการติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มสี ทิ ธินําวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปี ปัจจุบนั ได้ไม่เกิน
30 วันทําการ
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิ ธีฮจั ย์
ข้าราชการซึงประสงค์จะลา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการทีนับถือศาสนา อิสลามซึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธ ี
ฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดอี าระเบียให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้
มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ไม่น้อยกว่า
วัน ในกรณีมเี หตุพเิ ศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึงให้ชแจงเหตุ
ี
ผลความ จําเป็ น
ประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผูม้ อี ํานาจทีจะพิจารณาให้ลาหรือไม่กไ็ ด้ ข้าราชการทีได้รบั
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รบั อนุญาตให้ลาไป ประกอบพิธฮี จั ย์แล้วจะต้อง
อุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ภายใน 10 วัน นับแต่ วันเริมลา และจะต้องกลับมา
รายงานตัวเข้าปฏิบตั ริ าชการภายใน 5 วัน นับแต่วนั ทีลาสิกขา หรือ วันทีเดินทางกลับถึงประเทศไทย
หลังจากการเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ข้าราชการทีได้รบั หมายเรียกเข้า
รับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนวัน เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชัวโมง
ส่วนข้าราชการทีได้รบั หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 48
ชัวโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็ นต้นไป และให้ไปเข้า รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ตามวันเวลาในหมายเรียกนันโดยไม่ต้องรอรับคําสัง อนุญาต และให้ผบู้ งั คับบัญชาเสนอรายงานลาไป
ตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า ส่วนราชการขึนตรง
การลาไปศึกษา ฝึ กอบรมดูงาน หรือปฏิ บตั ิ การวิ จยั ข้าราชการซึงประสงค์จะลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึนตรงเพือพิจารณาอนุญาตสําหรับการลาไป
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ศึกษาฝึ กอบรมดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาตามลําดับจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการขึนตรงเพือพิจารณาอนุญาต เว้นแต่ขา้ ราชการกรุงเทพมหานคร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับหัวหน้า ส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึนตรงและข้าราชการ ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร เพือพิจารณา
อนุญาต
การลาไปปฏิ บตั ิ งานในองค์การระหว่างประเทศ ข้าราชการซึงประสงค์จะลาไปปฏิบตั งิ าน
ในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้า
สังกัดเพือพิจารณา โดยถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ทีกําหนด
การลาติ ดตามคู่สมรส ข้าราชการซึงประสงค์ตดิ ตามคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึนตรงแล้วแต่กรณี เพือ
พิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน สองปี และในกรณีจาํ เป็ นอาจอนุญาตให้ลาได้อกี สองปี แต่เมือรวมแล้ว
ต้องไม่เกินสีปี ถ้าเกินสีปี ให้ลาออกจากราชการสําหรับปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึนตรง และ
ข้าราชการ ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัด
กรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครเพือพิจารณาอนุญาต
วิ นัยและการดําเนิ นการทางวิ นัย
วินยั : การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็ นไปตามแบบแผนทีพึงประสงค์
วินยั ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ข้อบัญญัตทิ กํี าหนดเป็ นข้อห้ามและ ข้อ
ปฏิบตั ติ ามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และทีแก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2551
โทษทางวินัย มี สถาน คือ
วิ นัยไม่ร้ายแรง มีดงั นี
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดขันเงินเดือน
วิ นัยร้ายแรง มีดงั นี
4. ปลดออก
5. ไล่ออก
การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทําทัณฑ์บนไม่ถอื ว่าเป็ นโทษทางวินัยใช้ในกรณีทีเป็ นความผิด
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เล็กน้อยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ การว่ากล่าวตักเตือนไม่ตอ้ งทําเป็ นหนังสือ
แต่การทําทัณฑ์บนต้องทําเป็ นหนังสือ(มาตรา 100 วรรคสอง)
โทษภาคทัณฑ์
ใช้ลงโทษในกรณีทเป็
ี นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอนั ควรลดหย่อน โทษภาคทัณฑ์ไม่ตอ้ งห้ามการ
เลือนขันเงินเดือน
โทษตัดเงินเดือนและลดขันเงินเดือน
ใช้ลงโทษในความผิดทีไม่ถงึ กับเป็ นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่กรณีทเป็
ี นความผิดเล็กน้อย
โทษปลดออกและไล่ออก
ใช้ลงโทษในกรณีทเป็
ี นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านัน
การลดโทษความผิดวิ นัยร้ายแรง
ห้ามลดโทษตํากว่าปลดออก ผูถ้ ูกลงโทษปลดออกมีสทิ ธิได้รบั บําเหน็จบํานาญเสมือนลาออก
การสังให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินัย
วิ นัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
1. ไม่สนับสนุ นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิใจ
2. ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีราชการด้วยความซือสัตย์สุจริต เสมอภาค และเทียงธรรม ต้องมีความวิรยิ ะ
อุตสาหะขยันหมันเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบตั ติ น ตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. อาศัยหรือยอมให้ผอู้ นอาศั
ื
ยอํานาจและหน้าทีราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อนื
4. ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีราชการให้เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สงู สุดของผูเ้ รียน และไม่ให้ เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ
5. ไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชาซึงสังในหน้าทีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการแต่ถา้ เห็นว่าการปฏิบตั ติ ามคําสังนันจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ เป็ น
การไม่รกั ษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็ นหนังสือภายใน 7 วัน เพือให้ผบู้ งั คับ
บัญชาทบทวนคําสังก็ได้ และเมือเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผูบ้ งั คับบัญชายืนยันเป็ นหนังสือให้ปฏิบตั ิ
ตามคําสังเดิม ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ติ าม
6. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทศิ เวลาของตนให้แก่ทางราชการและผูเ้ รียน ละทิงหรือทอดทิงหน้าที
ราชการโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
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7. ไม่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู้ รียนชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา
ความสามัคคี ไม่ช่วยเหลือเกือกูลต่อผูเ้ รียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผูร้ ่วมงานไม่ตอ้ นรับหรือ ให้
ความสะดวก ให้ความเป็ นธรรมต่อผูเ้ รียนและประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ
8. กลันแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผูอ้ นโดยปราศจากความเป็
ื
นจริง
9. กระทําการหรือยอมให้ผอู้ นกระทํ
ื
าการหาประโยชน์อนั อาจทําให้เสือมเสียความเทียงธรรม
หรือเสือมเสียเกียรติศกั ดิในตําแหน่งหน้าทีราชการของตน
10. เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูจ้ ดั การ หรือดํารงตําแหน่ งอืนใดทีมีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกัน
นัน ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั
11. ไม่วางตนเป็ นกลางทางการเมืองในการปฏิบตั หิ น้าที และในการปฏิบตั กิ ารอืนทีเกียวข้อง
กับประชาชนอาศัยอํานาจและหน้าทีราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ สง่ เสริม เกือกูล สนับสนุ นบุคคล
กลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด
12. กระทําการอันใดอันได้ชอว่
ื าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั
13. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผอู้ ยู่ใต้บงั คับบัญชามีวนิ ัย ไม่ป้องกันมิให้ผอู้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา
กระทําผิดวินยั หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้ อง ช่วยเหลือมิให้ผอู้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาถูกลงโทษทาง
วินยั หรือปฏิบตั หิ น้าทีดังกล่าวโดยไม่สุจริต
วิ นัยร้ายแรง ได้แก่
1. ทุจริตต่อหน้าทีราชการ
2. จงใจไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติ
ครม.หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของทาง
ราชการอันเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
3. ขัดคําสังหรือหลีกเลียงไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชาซึงสังในหน้าทีราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็ นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
4. ละทิงหน้าทีหรือทอดทิงหน้าทีราชการ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควรเป็ นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง
5. ละทิงหน้าทีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มเี หตุผลอัน
สมควร
6. กลันแกล้ง ดูหมิน เหยียดหยาม กดขี หรือข่มเหงผูเ้ รียนหรือประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง
7. กลันแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผูอ้ นโดยปราศจากความเป็
ื
นจริง เป็ นเหตุให้ผอู้ นได้
ื รบั
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
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8. กระทําการหรือยอมให้ผอู้ นกระทํ
ื
าการหาประโยชน์อนั อาจทําให้เสือมเสียความเทียงธรรม
หรือเสือมเสียเกียรติศกั ดิในตําแหน่งหน้าทีราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็ นการซือขายหรือให้ได้รบั
แต่งตังให้ดํารงตําแหน่ งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็ นการกระทําอันมีลกั ษณะ
เป็ นการให้หรือได้มาซึงทรัพย์สนิ หรือสิทธิประโยชน์อนเพื
ื อให้ตนเองหรือผูอ้ นได้
ื รบั การบรรจุและ
แต่งตังโดยมิชอบ
9. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ้ นโดยมิ
ื
ชอบหรือนําเอาผลงานทางวิชาการ
ของผูอ้ นื หรือจ้างวาน ใช้ผอู้ นทํ
ื าผลงานทางวิชาการเพือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่ง การเลือนตําแหน่ง การเลือนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รบั เงินเดือนในระดับทีสูงขึน
10. ร่วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอ้ นโดยมิ
ื
ชอบ หรือรับจัดทําผลงานทาง
วิชาการ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพือให้ผอู้ นนํ
ื าผลงานนันไปใช้ประโยชน์เพือปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งเลือนตําแหน่ง เลือนวิทยฐานะ หรือให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับทีสูงขึน
11. เข้าไปเกียวข้องกับการดําเนินการใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการทุจริตโดยการซือสิทธิหรือ
ขายเสียงในการเลือกตังสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิน ผูบ้ ริหารท้องถินหรือการเลือกตังอืนทีมี
ลักษณะเป็ นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทังการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูง
ให้ผอู้ นกระทํ
ื
าการในลักษณะเดียวกัน
12. กระทําความผิดอาญาจนได้รบั โทษจําคุก หรือโทษทีหนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ทีสุด ให้จาํ คุกหรือให้รบั โทษทีหนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาท
หรือลหุโทษ หรือกระทําการอืนใดอันได้ชอว่
ื าเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั างร้ายแรง
13. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุ นให้ผอู้ นเสพยาเสพติ
ื
ด
14. เล่นการพนันเป็ นอาจิณ
15. กระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ รียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของตนหรือไม่
การดําเนิ นการทางวิ นัย
การดําเนินการทางวินัย กระบวนการและขันตอนการดําเนินการในการออกคําสังลงโทษ ซึง
เป็ นขันตอนทีมีลําดับก่อนหลังต่อเนืองกัน อันได้แก่ การตังเรืองกล่าวหาการสืบสวนสอบสวน การ
พิจารณาความผิดและกําหนดโทษและการสังลงโทษรวมทังการดําเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการ
สอบสวนพิจารณา เช่น การสังพัก การสังให้ออกไว้ก่อน เพือรอฟั งผลการสอบสวนพิจารณา
หลักการดําเนิ นการทางวิ นัย
1. กรณีทผูี บ้ งั คับบัญชาพบว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูใ้ ดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานใน
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เบืองต้นอยู่แล้วผูบ้ งั คับบัญชาก็สามารถดําเนินการทางวินยั ได้ทนั ที
2. กรณีทมีี การร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากคํา ให้ผรู้ อ้ งเรียนลงลายมือชือและวัน เดือน ปี
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอืนๆ ประกอบการพิจารณาแล้วดําเนินการให้มกี ารสืบสวนข้อเท็จจริง
โดยตังกรรมการสืบสวนหรือสังให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นว่ามีมลู ก็ตงคณะกรรมการสอบสวน
ั
ต่อไป
3. กรณีมกี ารร้องเรียนเป็ นหนังสือผูบ้ งั คับบัญชาต้องสืบสวนในเบืองต้นก่อนหากเห็นว่า ไม่มี
มูลก็สงยุ
ั ตเิ รืองถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตงคณะกรรมการสอบสวนต่
ั
อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง ลายมือชือ
และทีอยู่ของผูร้ อ้ งเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานทีแน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตร สนเท่ห์ มติ
ครม.ห้ามมิให้รบั ฟั งเพราะจะทําให้ขา้ ราชการเสียขวัญในการปฏิบตั หิ น้าที
ขันตอนการดําเนิ นการทางวิ นัย
1. การตังเรืองกล่าวหาเป็ นการตังเรืองดําเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการเมือปรากฏ
กรณีมมี ลู ทีควรกล่าวหาว่า กระทําผิดวินยั มาตรา 98 กําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาแต่งตังคณะกรรมการ
สอบสวนเพือดําเนินการ สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุตธิ รรมโดยไม่ชกั ช้าผูต้ งเรื
ั องกล่าวหาคือ
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูก กล่าวหาความผิดวินัยไม่รา้ ยแรง ผูบ้ งั คับบัญชาชันต้นคือ ผูอ้ ํานวยการ
สถานศึกษาสามารถแต่งตัง กรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินยั ร้ายแรง
ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี ํานาจบรรจุ และแต่งตังตามมาตรา 53 เป็ นผูม้ อี ํานาจบรรจุและแต่งตังคณะกรรมการ
สอบสวน
. การแจ้งข้อกล่าวหา มาตรา 98 กําหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐาน ทีสนับสนุ นข้อกล่าวหาเท่าทีมีให้ผถู้ ูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชอพยาน
ื
ก็ได้เพือให้ ผูถ้ ูกกล่าวหามีโอกาสชีแจงและนําสืบแก้ขอ้ กล่าวหา
. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทังหลายอืนเพือจะทราบ
ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกียวกับเรืองทีกล่าวหาเพือให้ได้ความจริงและยุตธิ รรม
และ เพือพิจารณาว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินยั จริงหรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้น กรณี
ทีเป็ นความผิดทีปรากฏชัดแจ้งตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดําเนินการ ทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้
ความผิดทีปรากฏชัดแจ้งตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดทีปรากฏชัดแจ้ง
พ.ศ.
2549
ก. การกระทําผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรงทีเป็ นกรณีความผิดทีปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทําความผิดอาญาจนต้องคําพิพากษาถึงทีสุดว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดและผูบ้ งั คับ บัญชาเห็น
ว่าข้อเท็จจริงตามคําพิพากษาประจักษ์ชดั
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(2) กระทําผิดวินยั ไม่รา้ ยแรงและได้รบั สารภาพเป็ นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือให้ถ้อยคํารับ
สารภาพต่อผูม้ หี น้าทีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคําเป็ นหนังสือ
ข. การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงทีเป็ นกรณีความผิดทีปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทําความผิดอาญาจนได้รบั โทษจําคุกหรือโทษทีหนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ทีสุดให้จาํ คุกหรือลงโทษทีหนักกว่าจําคุก
(2) ละทิงหน้าทีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า วันผูบ้ งั คับบัญชา สืบสวน
แล้วเห็นว่าไม่มเี หตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ของทาง
ราชการ
(3) กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงและได้รบั สารภาพเป็ นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือให้ ถ้อยคํา
รับสารภาพต่อผูม้ หี น้าทีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคําเป็ นหนังสือ
การอุทธรณ์
มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัตใิ ห้ผถู้ ูกลงโทษทางวินัยมีสทิ ธิอุทธรณ์คาํ สังลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ. เขต
พืนทีการศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที ก.ค.ศ. ตังแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
เงือนไขในการอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์

ต้องเป็ นผูท้ ถูี กลงโทษทางวินยั และไม่พอใจผลของคําสังลงโทษผูอ้ ุทธรณ์ ต้อง

อุทธรณ์เพือตนเองเท่านัน ไม่อาจอุทธรณ์แทนผูอ้ นได้
ื
ระยะเวลาอุทธรณ์
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งคําสังลงโทษต้องทําเป็ นหนังสือ
การอุทธรณ์ โทษวิ นัยไม่ร้ายแรง
การอุทธรณ์คําสังโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดขันเงินเดือนทีผูบ้ งั คับบัญชาสังด้วยอํานาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ
เว้นแต่ การสังลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
การอุทธรณ์ โทษวิ นัยร้ายแรง การอุทธรณ์คําสังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
ต้องอุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทังนีการร้องทุกข์คาํ สังให้ออกจากราชการหรือคําสังพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนก็ตอ้ งร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.เช่นเดียวกัน
การร้องทุกข์ หมายถึงผูถ้ ูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากคําสังของฝ่ าย
ปกครอง
หรือคับข้องใจจากการกระทําของผูบ้ งั คับบัญชาใช้สทิ ธิรอ้ งทุกข์ขอความเป็ นธรรมขอให้เพิกถอนคําสัง
หรือทบทวนการกระทําของฝ่ ายปกครองหรือของผูบ้ งั คับบัญชา
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มาตรา
และมาตรา
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาพ.ศ. บัญญัตใิ ห้ผถู้ ูกสังให้ออกจากราชการมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ต่อก.ค.ศ.และผูซ้ งตน
ึ เห็นว่า
ตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนืองจากการกระทําของผูบ้ งั คับบัญชาหรือ กรณีถูก
ตังกรรมการสอบสวนมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพืนทีการศึกษาอ.ก.ค.ศ.ทีก.ค.ศ.ตังหรือก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณีภายใน วัน
ผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เหตุทจะร้
ี องทุกข์
(1) ถูกสังให้ออกจากราชการ
(2) ถูกสังพักราชการ
(3) ถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(4) ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทําของผูบ้ งั คับบัญชา
(5) ถูกตังกรรมการสอบสวน
การเลือนขันเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนในแต่ละครัง
ต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี
1. ในครึงปี ทแล้
ี วมามีผลการปฏิบตั งิ าน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ทสมควรได้
ี
เลือนขันเงินเดือน
2. ในครึงปี ทแล้
ี วมาจนถึงวันออกคําสังเลือนขันเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยทีหนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดทีเกียวกับการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ หรือ
ความผิดทีทําให้เสือมเสียเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าทีราชการของตน ซึงไม่ไช่ความผิดทีได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. ในครึงปี ทแล้
ี วมาต้องไม่ถูกสังพักราชการเกินกว่าสองเดือน
4. ในครึงปี ทแล้
ี วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
5. ในครึงปี ทแล้
ี วมาได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสีเดือน
6. ในครึงปี ทแล้
ี วมาถ้าเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ
ต่างประเทศต้องได้ปฏิบตั หิ น้าทีราชการในครึงปี ทแล้
ี วมาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสีเดือน
. ในครึงปี ทแล้
ี วมาต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครังทีหัวหน้าส่วนราชการกําหนด
. ในครึงปี ทแล้
ี วมาต้องมีเวลาปฏิบตั ริ าชการหกเดือนโดยมีวนั ลาไม่เกินยีสิบสามวัน
แต่ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี
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1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธฮี จั ย์
2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
3) ลาป่ วยซึงจําเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทําการ
4) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ริ าชการตามหน้าทีหรือในขณะเดินทางไป หรือ
กลับจากการปฏิบตั ริ าชการตามหน้าที
5) ลาพักผ่อน
) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7) ลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
การฝึ กอบรมและลาศึกษาต่อ
การฝึ กอบรม หมายความว่า การเพิมพูนความรูค้ วามชํานาญ หรือประสบการณ์ดว้ ยการ
เรียน หรือการวิจยั ตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การดําเนินงาน
ตาม โครงการแลกเปลียนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร ทังนีโดยมิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือให้ได้มาซึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที ก.พ.
รับรอง และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคําแนะนําก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานทีเป็ น
ส่วนหนึงของการฝึ กอบรมหรือต่อจากการฝึกอบรมนันด้วย
การดูงาน

หมายความว่า การเพิมพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์

และการแลกเปลียนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือ
แผนการดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดให้ดาํ เนินการเป็ นการฝึกอบรม)
การลาศึกษาต่อ หมายความว่า การเพิมพูนความรูด้ ว้ ยการเรียนหรือการวิจยั ตามหลักสูตร
ของสถาบัน การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพือให้ได้มาซึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที ก.พ.
รับรองและหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รบั คําแนะนําก่อนเข้าศึกษาและการฝึกอบรม
หรือการดูงานทีเป็ นส่วนหนึงของการศึกษา
หรือต่อจากการศึกษานันด้วย
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมือ(มาตรา
ข้าราชการครูฯ)
1) ตาย
2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

พ.ร.บ.ระเบียบ
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3) ลาออกจากราชการและได้รบั อนุญาตให้ลาออก
4) ถูกสังให้ออก
5) ถูกสังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งอืนทีไม่ตอ้ งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การลาออกจากราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการ
ให้ยนหนั
ื งสือลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพือให้ผมู้ อี ํานาจตาม มาตรา เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต
กรณีผมู้ อี ํานาจตาม มาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าจําเป็ นเพือประโยชน์แก่ราชการจะยับยังการ
อนุญาตให้ลาออกไว้เป็ นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยัง พร้อม
เหตุผลให้ผขู้ อลาออกทราบ เมือครบกําหนดเวลาทียับยังแล้วให้การลาออกมีผลตังแต่วนั ถัดจากวัน
ครบกําหนดเวลาทียับยัง
ถ้าผูม้ อี ํานาจตามมาตรา 53 ไม่ได้อนุ ญาตและไม่ได้ยบั ยังการอนุญาตให้ลาออก
ให้การลาออก มีผลตังแต่วนั ขอลาออก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการเพือดํารงตําแหน่ ง
ทางการเมืองหรือเพือสมัครรับเลือกตังให้ยนหนั
ื งสือลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชา
และให้การลาออกมีผลนับตังแต่วนั ทีผูน้ นขอลาออก
ั
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
ข้อ 3 การยืนหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยนล่
ื วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน
กรณีผมู้ อี ํานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็ นพิเศษ
จะอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนวันขอลาออกให้ผปู้ ระสงค์จะลาออกยืนหนังสือขอลาออกล่วงหน้า
น้อยกว่า 30 วัน ก็ได้
หนังสือขอลาออกทียืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รบั อนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ อี ํานาจอนุญาต หรือทีมิได้ระบุวนั ขอลาออก ให้ถอื วันถัดจากวันครบกําหนด
30 วัน นับแต่วนั ยืนเป็ นวันขอลาออก
ข้อ 5 ผูม้ อี ํานาจอนุ ญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสังอนุญาตให้ผนู้ นลาออกจากราชการหรื
ั
อจะ
สังยับยังการอนุ ญาตให้ลาออกให้ดาํ เนินการ ดังนี
(1) หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ให้มคี ําสังอนุญาตให้ลาออก เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้เสร็จสินก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งคําสังดังกล่าวให้ผขู้ อลาออกทราบก่อนวัน ขอ
ลาออกด้วย
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(2) หากพิจารณาเห็นว่าควรยับยังการอนุ ญาตให้ลาออกเนืองจากจําเป็ นเพือประโยชน์แก่
ราชการ ให้มคี าํ สังยับยังการอนุ ญาตให้ลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เสร็จสินก่อนวันขอลาออกแล้ว
แจ้งคําสังดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผขู้ อลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทังนีการยับยังการอนุญาต
ให้ลาออกให้สงยั
ั บยังไว้ได้เป็ นเวลาไม่เกิน 90 วัน
และสังยับยังได้เพียงครังเดียวจะขยายอีกไม่ได้ เมือครบกําหนดเวลาทียับยังแล้วให้การลาออกมีผล
ตังแต่วนั ถัดจากวันครบกําหนดเวลาทียับยัง
ข้อ 6 กรณีทผูี ข้ อลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนืองจากผู้มอี ํานาจ
อนุญาตมิได้มคี าํ สังอนุญาตให้ลาออกและมิได้มคี ําสังยับยังการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก
หรือเนืองจากครบกําหนดเวลายับยังการอนุญาตให้ลาออกให้ผมู้ อี ํานาจอนุญาตมีหนังสือแจ้ง วันออก
จากราชการให้ผขู้ อลาออกทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีผูน้ นออกจากราชการและแจ้
ั
งให้สว่ นราชการ
ทีเกียวข้องทราบด้วย
ข้อ 7 การยืนหนังสือขอลาออกจากราชการเพือดํารงตําแหน่ งทางการเมือง
หรือเพือสมัครรับเลือกตังให้ยนต่
ื อผูบ้ งั คับบัญชาอย่างช้าภายในวันทีขอลาออกและให้ผบู้ งั คับบัญชา
ดังกล่าวเสนอ หนังสือขอลาออกนันต่อผูบ้ งั คับบัญชาชันเหนือขึนไปตามลําดับจนถึงผูม้ อี ํานาจอนุญาต
การลาออกโดยเร็วเมือผูม้ อี ํานาจอนุญาตได้รบั หนังสือขอลาออกแล้วให้มคี าํ สังอนุญาตออกจากราชการ
ได้ตงแต่
ั วันทีขอลาออก
5. ครูอตั ราจ้าง
กรณีครูอตั ราจ้างทีจ้างด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบตั หิ น้าทีครู เช่น ปฏิบตั หิ น้าทีครูผชู้ ่วย ครูพ ี
เลียง หรือปฏิบตั หิ น้าทีครูทเรี
ี ยกชือย่างอืนให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการพ.ศ. 2537 และแนวปฏิบตั ทิ ใช้
ี เพือการนัน

23

งานบริหารงบประมาณ
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิตบิ ุคคล มีวตั ถุประสงค์เพือให้โรงเรียนจัด
การศึกษาอย่างเป็ นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวด รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพแ23ละมีความรับผิดชอบ
โรงเรียนนิตบิ ุคคล นอกจากมีอํานาจหน้าทีตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้นแล้ว ยังมีอํานาจหน้าที
ตามทีกฏระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบตั หิ น้าทีของ
โรงเรียนขันพืนฐานทีเป็ นนิตบิ ุคคลสังกัดเขตพืนทีการศึกษา พ.ศ
ลงวันที กรกฏาคม
พ.ศ.
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
กําหนดให้โรงเรียนนิตบิ ุคคลมีอํานาจหน้าที ดังนี
1. ให้ผอู้ ํานวยการโรงเรียนเป็ นผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลในกิจการทัวไปของโรงเรียนทีเกียวกับ
บุคคลภายนอก
2. ให้โรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ทีมีผบู้ ริจาคให้ เว้นแต่การจําหน้ายอสังหาริมทรัพย์ทมีี ผบู้ ริจาคให้โรงเรียน ต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานของโรงเรียน
3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิหรือดําเนินการทางทะเบียนทรัพย์สนิ ต่างๆ ทีมีผอู้ ุทศิ ให้
หรือโครงการซือ แลกเปลียนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็ นกรรมสิทธิของสถานศึกษา
4. กรณีโรงเรียนดําเนินคณดีเป็ นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้ องร้อง ผูบ้ ริหารจะต้องดําเนินคดีแทน
สถานศึกษาหรือถูกฟ้ องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้ องโดยมิไดด้อยู่ในการปฏิบตั ริ าชการ
ในกรอบอํานาจ ผูบ้ ริหารต้องรับผิดชอบเป็ นการเฉพาะตัว
5. โรงเรียนจัดทํางบดุลประจําปี และรายงานสาธารณะทุกสินปี งบประมาณ
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งบประมาณทีสถานศึกษานํามาใช้จ่าย
1. แนวคิ ด
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็ นอิสระ ในการบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิและบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มกี ารจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สทิ ของสถานศึกษา รวมทังจัดหารายได้จาก
บริการมาใช้บริหารจัดการเพือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพทีดีขนต่
ึ อผูเ้ รียน
2. วัตถุประสงค์
เพือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็ นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบ
ได้
2.1 เพือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็ นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
2.2 เพือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทีได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพ
3. ขอบข่ายภารกิ จ
. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเกียวข้อง
. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที )
. พระราชบัญญัตบิ ริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
4. หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
. แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ.
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รายจ่ายตามงบประมาณ
จําแนกออกเป็ น ลักษณะ
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิ จ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบร่ายจ่ายอืน
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายเพือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายทีจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รวมถึงราจจ่ายทีกําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอืนใดในลักษณะราจจ่ายดังกล่า
งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายทีกําหนดให้จา่ ยเพือการบริหารงานประจํา ได้แก่ รายจ่าย
ทีจ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงราจ่ายทีกําหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายเพือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายทีจ่ายในลักษณะ
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอืนใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว
งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายทีกําหนดให้จา่ ยเพือการบริหารงานประจํา ได้แก่ รายจ่าย
ทีจ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายทีกําหนให้จ่ายเพือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายทีจ่ายในลักษณะค่า
ครุภณ
ั ฑ์ ค่าทีดินและสิงก่อนสร้าง รวมถึงรายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอืนใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว
งบเงินอุดหนุ น หมายถึง รายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายเป็ นค่าบํารุงหรือเพือช่วยเหลือสนับสนุ น
งานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่ วยงานของรัฐ ซึงมิใช่ส่วนกลางตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน รวมถึงเงินอุดหนุ น งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนศาสนา
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งบรายจ่ายอืน หมายถึง รายจ่ายทีไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึง หรือ
รายจ่ายทีสํานักงานงบประมาณกําหนดให้ใช้จา่ ยในงบรายจ่ายนี เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับ ที
จ่ายคืนให้แก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้าง ฯลฯ
อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปี การศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
,
บาท
ระดับประถมศึกษา
,
บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
,
บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
,
บาท
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แบ่งการใช้ตามสัดส่วน ด้านวิชาการ : ด้านบริหาร
ทัวไป : สํารองจ่ายทัง ด้านคือ
1. ด้านวิชาการ ให้สดั ส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
นําไปใช้ได้ในเรือง
1.1 จัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ทจํี าเป็ นต่อการเรียนการสอน
1.2 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
1.3 การพัฒนาบุคลาการด้านการสอน เช่น ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ค่าจ้างชัวคราวของ
ครูปฏิบตั กิ ารสอน ค่าสอนพิเศษ
2. ด้านบริหารทัวไป ให้สดั ส่วนไม่เกินร้อยละ
นําไปใช้ได้ในเรือง
2.1 ค่าวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และค่าทีดิน สิงก่อสร้าง ค่าจ้างชัวคราวทีไม่ใช่ปฏิบตั กิ ารสอน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
2.2 สํารองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารทัวไป ให้สดั ส่วนไม่เกินร้อยละ
นําไปใช้ในเรืองงานตามนโยบาย
เงินอุดหนุ นปั จจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
1. เป็ นเงินทีจัดสรรให้แก่สถานศึกษาทีมีนกั เรียนยากจน เพือจัดหาปั จจัยพืนฐานทีจําเป็ นต่อการ
ดํารงชีวติ และเพิมโอกาศทางการศึกษา เป็ นการช่วยเหลือนักเรียนนทียากจน ชันป. ถึง ม.
ให้มโี อกาสได้รบั การศึกาในระดับทีสูงขึน (ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ)
2. นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนทีผูป้ กครองมีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน ,
บาท
3. แนวการใช้
ให้ใช้ในลักษณะ ถัวจ่าย ในรายการต่อไปนี
3.1 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน(ยืมใช้)
3.2 ค่าเสือผ้าและวัสดุเครืองแต่งกายนักเรียน(แจกจ่าย)
3.3 ค่าอาหารกลางวัน (วัตถุดบิ จ้างเหมา เงินสด)
3.4 ค่าพาหนะในการเดินทาง (เงินสด จ้างเหมา)
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3.5 กรณีจ่ายเป็ นเงินสด โรงเรียนแต่งตังกรรมการ คน ร่วมกันจ่ายเงินโดยใช้
ใบสําคัญรับเงินเป็ นหลักฐาน
3.6 ระดับประถมศึกษา คนละ ,
บาท/ปี
3.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ,
บาท/ปี
1.1 รายจ่ายงบกลาง
1. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร
2. เงินเบียหวัดบําเหน็จบํานาญ
3. เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ
4. เงินสมทบของลูกจ้างประจํา
2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายทีตังไว้เพือจัดสรรให้สว่ นราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทัวไปใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี
1. “เงินเบียหวัดบําเหน็จบํานาญ” หมายความว่า รายจ่ายทีตังไว้เพือจ่ายเป็ นเงิน
บํานาญ
ข้าราชการ เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา เงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการ
วิสามัญ เงินค่าทดแทนสําหรับผูไ้ ด้รบั อันตรายในการรักษาความมันคงของประเทศ
เงินช่วยพิเศษข้าราชการบํานาญเสียชีวติ เงินสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยเนืองจากการ
ช่วยเหลือ
ข้าราชการ การปฏิบตั งิ านของชาติหรือการปฏิบตั ติ ามหน้าทีมนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ บั เบียหวัดบํานาญ
2. “เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่ายทีตัง
ไว้เพือ
จ่ายเป็ นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ขา้ ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในการณีตายในระหว่างรับราชการ
3. “เงินเลือนขันเลือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒขิ า้ ราชการ หมายความว่ารายจ่าย
ทีตังไว้
เพือจ่ายเป็ นเงินเลือนขันเลือนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจําปี เงินเลือนขันเลือนอันดับเงนเดือน
ข้าราชการทีได้รบั เลือนระดับ และหรือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งระหว่างปี และเงินปรับวุฒขิ า้ ราชการ
4. “เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ” หมายความว่า รายจ่ายทีตัง
ไว้เพือ
จ่ายเป็ นเงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยทีรัฐบาลนําส่งเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
5. “เงินสมทบของลูกจ้างประจํา” หมายความว่า รายจ่ายทีตังไว้เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบ
ที
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รัฐบาลนําส่งเข้ากองทุนสํารอง เลียงชีพลูกจ้างประจํา
6. “ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเสด็จพระราชดําเนและต้อนรับประมุขต่างประเทศ หมายความ
ว่า
รายจ่ายทีตังไว้เพือเป็ นค่าใช้จ่ายสนับสนุ นพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศ
และหรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศทีมายาเยือนประเทศไทย
7. “เงินสํารองจ่ายเพือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น” หมายความว่า รายจ่ายทีตังสํารองไว้
เพือ
จัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น
8. “ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรักษาความมันคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่าย
ทีตังไว้
เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรักษาความมันคงของประเทศ
9. “เงินราชการลับในการรักษาความมันคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายทีตังไว้
เพือ
เบิกจ่ายเป็ นเงินราชการลับในการดําเนินงานเพือรักษาความมันคงของประเทศ
10. “ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ” หมายความว่า รายจ่ายทีตังไว้
เพือ
เป็ นค่าใช้จ่าในการดําเนินงานตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
11. “ค่าใช้จ่ายในการรําษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ”
หมายความว่า
รายจ่ายทีตังไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานของรัฐ
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เงินนอกงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

เงินรายได้สถานศึกษา
เงินภาษีหกั ณ ทีจ่าย
เงินลูกเสือ เนตรนารี
เงินยุวกาชาด
เงินประกันสัญญา
เงินบริจาคทีมีวตั ถุประสงค์
เงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง เงินรายได้ตามมาตรา
แห่ง พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
ซึงเกิดจาก
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเป็ นราชพัสดุ
ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ทีไม่ขดั หรือแย้งนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา
เบียปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบียปรับการผิดสัญญาซือทรัพยสินหรือจ้างทําของ
จากเงินงบประมาณ
ค่าขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน
ค่าขายทรัพย์สนิ ทีได้มาจากเงินงบประมาณ

30

งานพัสดุ
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซือ การจ้าง การจ้างทีปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลียน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการ
อืนๆ ทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีกําหนดไว้ในหนังสือ การ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่าย ตาม
สัญญาเงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“การซือ” หมายความว่า การซือพัสุทุกชนิดทังทีมีการติดตัง ทดลอง และบริการที
เกียวเนืองอืนๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ราชการ การจ้างทีปรึกษ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ขอบข่ายภารกิจ
1. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสดารทีเกียวข้อง
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
และแก้ไขเพิมเติม
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
4. แนวทางการปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
หน้าทีและความรับผิดชอบ
1. จัดวางระบบและปฏิบตั งิ านเกียวกับจัดหา การซือ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกพัสดุ
การควบคุม และการจําหน่ายพัสดุให้เป็ นไปตามระเบียบทีเกียวข้อง
2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ริ าชการรายปี
3. จัดทําทะเบียนทีดินและสิงก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
4. ประสานงานและวางแผนในการใช้พนที
ื ของสถานศึกษา ให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา
5. กําหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารและดําเนินการเกียวกับการจัดหาประโยชน์ทราชพั
ี
สดุการใช้และการ
ขอใช้อาคารสถานทีของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องควบคุมดู
ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนา
อาคารสถานที การอนุรกั ษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของ
สถานศึกษาให้เป็ นระเบียบและสวยงาม
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6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานทีของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภยั และภัยอืนๆ
7. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายนํ ามันเชือเพลิงการบํารุงรักษาและ
การพัสดุต่างๆ ทีเกียวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบทีเกียวข้อง
8. ให้คาํ แนะนํา ชีแจง และอํานวยความสะดวกแก่บคุ ลากรในสถานศึกษาเกียวกับงานในหน้าที
9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพือการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตาม
ระเบียบทีเกียวข้อง
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั งิ านในหน้าทีตามลําดับขัน
12. ปฏิบตั อิ นตามที
ื
ได้รบั มอบหมาย

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.1 กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
และทีแก้ไขเพิมเติม
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การอนุมตั เิ ดินทางไปราชการ ผูม้ อี ํานาจอนุมตั ใิ ห้เดินทางไปราชการ อนุมตั ริ ะยะเวลาในการ
เดินทางล่วงหน้า หรือระยะเวลาหลังเสร็จสินการปฏิบตั ริ าชการได้ตามความจําเป็ น
3. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพือคํานวณเบียเลียง กรณีพกั ค้าง
3.1 ให้นบั
ชัวโมงเป็ น วัน
3.2 ถ้าไม่ถงึ
ชัวโมงหรือเกิน
ชัวโมง และส่วนทีไม่ถงึ หรือเกิน
ชัวโมง นับได้
เกิน
ชัวโง ให้ถอื เป็ น วัน
4. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพือคํานวณเบียเลียงเดินทาง กรณีไม่พกั ค้าง
4.1 หากนับได้ไม่ถงึ
ชัวโมงและส่วนทีไม่ถงึ นับได้เกิน
ชัวโมง ให้ถอื เป็ น วัน
4.2 หากนับได้ไม่เกิน
ชัวโมง แต่เกิน ชัวโมงขึนไป ให้ถอื เป็ นครึงวัน
5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพือคํานวณเบียเลียงเดินทาง
6. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบตั ริ าชการ ให้นบั เวลาตังแต่เริมปฏิบตั ริ าชการเป็ นต้นไป
7. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสินการปฏิบตั ริ าชการ ให้ถอื ว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบีย
เลียงเดินทางสินสุดลงเมือสินสุดเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
8. หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าทีพักในประเทศ
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การเบิกค่าพาหนะ
1. โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด
2. กรณีไม่มยี านพาหนะประจําทาง หรือมีแต่ตอ้ งการความรวดเร็ว เพือประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ให้
ใช้ยานพาหนะอืนได้ แต่ต้องชีแจงเหตุผลและความจําเป็ นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่าพาหนะนัน
3. ข้าราชการระดับ ขึนไป เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ในกรณีต่อไปนี
3.1 การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานทีอยู่ ทีพัก หรือสถานทีปฏิบตั ริ าชการกับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือสถานทีจัดพาหนะทีใช้เดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
3.2 การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานทีอยู่ ทีพัก กับสถานทีปฏิบตั ริ าชการภายในเขต
จังหวัด
เดียวกัน วันละไม่เกิน เทียว
3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเป็ นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้
เบิก
ตามอัตราทีกระทรวงการคลังกําหนด คือ ให้เบิกตามทีจ่ายจริง ดังนี ระหว่างกรุงเทพมหา
นครกับเขตจังหวัดติดต่อกรุงเทพมหานคร ไม่เกินเทียวล่ะ
บาท เดินทางข้ามเขต
จังหวัดอืนนอกเหนือกรณีดงั กล่าวข้างต้นไม่เกินเทียวละ
บาท
3.4 ผูไ้ ม่มสี ทิ ธิเบิก ถ้าต้องนําสัมภาระในการเดินทาง หรือสิงของเครืองใช้ของทางราชการไป
ด้วย
และเป็ นเหตุให้ไม่สะดวกทีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
(โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็ นไว้ในรายงานเดินทาง)
3.5 การเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถกลับเมือเสร็จสินการปฏิบตั ริ าชการเพราะมีเหตุ
ส่วนตัว
(ลากิจ - ลาพักผ่อนไว้) ให้เบิกค่าพาหนะเท่าทีจ่ายจริงตามเส้นทางทีได้รบั คําสังให้เดินทาง
ไปราชการ กรณีมกี ารเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานัน ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที
จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางทีได้รบั คําสังให้เดินทางไปราชการ
3.6 การใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ให้ขออนุญาตและได้รบั อนุญาตแล้ว) ให้ได้รบั เงินชดเชย คือ
รถยนต์กโิ ลเมตรละ บาท
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ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
ฝึกงาน
1.
2.
3.
4.

การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบตั กิ าร) บรรยายพิเศษ
ดูงาน การฝึกอบรม ประกอบด้วย
หลักการและเหตุผล
โครงการ/หลักสูตร
ระยะเวลาจัดทีแน่นอน
เพือพัฒนาหรือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง เงินทีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพือให้
ร่างกายกลับสูส่ ภาวะปกติ (ไม่ใช่เป็ นการป้ องกันหรือเพือความสวยงาม)
1. ระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง
1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
และแก้ไข
เพิมเติม( ฉบับ)
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ.
2. ผูท้ มีี สทิ ธิรบั เงินค่ารักษาพยาบาล คือ ผูม้ สี ทิ ธและบุคคลในครอบครัว
2.1 บิดา
2.2 มารดา
2.3 คู่สมรสทีชอบด้วยกฎหมาย
2.4 บุตรทีชอบด้วยกฎหมาย ซึงยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ หรือบรรลุนิตภิ าวะแล้ว แต่เป็ นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ(ศาลสัง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึง
ได้ยกเป็ นบุตรบุญธรรมบุคคลอืนแล้ว
3. ผูม้ สี ทิ ธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผุร้ บั เบียหวัดบํานาญ และลูกจ้างชาว
ต่างประเทศซึงได้รบั ค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
ค่ารักษาพยาบาบ แบ่งเป็ น ประเภท
ประเภทไข้นอก หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ได้นอน
พัก
รักษาตัว นําใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย ไม่เกิน ปี นับจากวันทีจ่ายเงิน
ประเภทไข้ใน หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาล
ของทาง
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ราชการ สถานพยาบาลเอกชน ใช้ใบเสร็จรับเงินนํามาเบิกจ่ายเงิน พร้อมให้แพทย์รบั รอง “หาก
ผูป้ ่ วยมิได้เจ้ารับการรักษาพยาบาลในทันทีทนั ใด อาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ” และสถานพยาบาลทาง
ราชการ ใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรณียงั ไม่ได้เบิกจ่ายตรง

การศึกษาบุตร
ค่าการศึกษาของบุตร หมายความว่า เงินบํารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียน หรือเงินอืน
ใดทีสถานศึกษาเรียกเก็บและรัฐออกให้เป็ นสวัสดิการกับข้าราชการผู้มสี ทิ ธิ
1. ระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง
1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ.
1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กค
. /ว
ลงวันที
พฤษภาคม
เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่า
เรียนในสถานศึกษาของเอกชน และกรมบัญชีกลาง ที กค
. /ว
ลงวันที
มิถุนายน
เรืองการเบิกงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษ่าของบุตร
2. ผูท้ มีี สทิ ธิรบั เงินค่าการศึกษาของบุตร
2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน
ปี บริบูรณ์ ในวันที พฤษภาคมของทุกปี ไม่
รวมบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึงได้ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมคนอืนแล้ว
2.2 ใช้สทิ ธิเบิกได้ คน เว้นแต่บุตรคนที เป็ นฝาแฝดสามารถนํามาเบิกได้ คน
2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกียวกับศึกษาบุตรภายใน ปี นับตังแต่วนั เปิ ดภาคเรียนของแต่ละ
ภาค
จํานวนเงิ นทีเบิ กได้
1. ระดับอนุ บาลหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน ,
บาท
2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน ,
บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
หรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน ,
บาท
4. ระดับอนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน ,
บาท
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ค่าเช่าบ้าน
1. ระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง
1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าช้านข้าราชการ พ.ศ.
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ.
2. สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
2.1 ได้รบั คําสังให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที เว้นแต่
2.1.1 ทางราชการได้จดั ทีพักอาศัยให้อยู่แล้ว
2.1.2 มีเคหสถานเป็ นของตนเองหรือคู่สมรส
2.1.3 ได้รบั คําสังให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องทีตามคําร้องขอของ
ตนเอง
2.2 ข้าราชการผูไ้ ด้รบั คําสังให้เดินทางไปประจําสํานักงานในท้องทีทีรับราชการครังแรกหรือ
ท้องทีทีกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินค่าเช้าบ้าน (พระราชกฤษฎีกาเช่าบ้าน
(ฉบับที ) มาตรา )
2.3 ข้าราชการมีสทิ ธิได้รบั เงินค่าเช่าบ้านตังแต่วนั ทีเช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันทีรายงานตัวเพือ
เข้ารับหน้าที(พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
มาตรา )
2.4 ข้าราชการซึงมีสทิ ธิได้รบั เงินค่าเช่าบ้านได้เช่าซือหรือผ่อนชําระเงินกูเ้ พือชําระราคาบ้านที
ค้างชําระอยู่ ในท้องทีทีไปประจําสํานักงานใหม่ มีสทิ ธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซือ
หรือค่าผ่อนชําระเงินกูฯ้ มาเบิกได้ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
มาตรา )

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
1. กฎหมายทีเกียวข้อง
1.1 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.
มาตรา ในพระราชบัญญัตนิ ี (ส่วนทีเกียวข้อง)
บํานาญ หมายความว่า เงินทีจ่ายให้แก่สมาชิกเป็ นรายเดือนเมือสมาชิกภาพของสมาชิก
สินสุดลง
บําเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินทีจ่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้ครังเดียวเมือสมาชิก
ภาพ
ของสมาชิกสินสุดลง
บําเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินทีจ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครังเดียวในกรณีท ี
สมาชิก
หรือผูร้ บั บํานาญถึงแก่ความตาย
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1.2 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที ) พ.ศ.
2. ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นราชการทางการเมือง) มีสทิ ธิสมัครเป็ นสมาชิก กบข. ได้แก่
ข้าราชการครู
ข้าราชการใหม่ ได้แก่ ผูซ้ งเข้
ึ ารับราชการหรือโอนมาเป็ นราชการตังแต่วนั ที
มีนาคม
เป็ นต้น จะต้องเป็ นสมาชิก กบข. และสะสมเงินเข้ากองทุน สมาชิกทีจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตรา
ร้อยละ ของเงินเดือนเป็ นประจําทุกเดือน รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กบั สมาชิกในอัตราร้อยละ
ของเงินเดือนเป็ นประจําทุกเดือนเช่นเดียวกัน และจะนําเงินดังกล่าวไปลงทุนหาผลประโยชน์เพือจ่าย
ให้กบั สมาชิกเมือกอกจากราชการ

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาว่าด้วยการฌาปนกิ จสงเคราะห์เพือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช.พ.ค.)
ในระเบียบนี ช.พ.ค. หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพือนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการจัดตัง ช.พ.ค. มีความมุ่งหมายเพือเป็ นการกุศลและมีวตั ถุประสงค์ให้สมาชิกได้ทาํ
การสงเคราะห์ซงกั
ึ นและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ทีถึงแก่
กรรมหลักเกณฑ์และวิธกี ารจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็ นไปตามที
คณะกรรมการ ช.พ.ค. กําหนด
ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค หมายถึง บุคคลตามลําดับ ดังนี
1. คู่สมรสทีชอบด้วยกฎหมาย บุตรทีชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรนอกสมรสทีบิดา
รับรองแล้ว
และบิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ค.
2. ผูอ้ ยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
3. ผูอ้ ุปการะสมาชิก ช.พ.ค.
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การสงเคราะห์ตามวรรคหนึงยังมีชวี ติ อยู่ หรือมีผรู้ บั มรดกยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณี
ใน
ลําดับหนึงๆ บุคคลทีอยู่ในลําดับถัดไปไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์ครอบครัวระเบียบนี
การสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. สําหรับบุตรให้พจิ ารณาให้บตุ รสมาชิก ช.พ.ค.
ได้รบั
ความช่วยเหลือเป็ นเงินทุนสําหรับการศึกษาเล่าเรียนเป็ นลําดับแรก
สมาชิก ช.พ.ค. ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหนึงหรือหลายคน เป็ นผู้มสี ทิ ธิรบั เงินสงเคราะห์
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สมาชิก ช.พ.ค. มีหน้าทีดังต่อไปนี
1. ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบนี
2. ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ เมือสมาชิก ช.พ.ค. อืนถึงแก่กรรมศพละหนึงบาทภายใต้เงือนไข
ดังต่อไปนี
3. สมาชิก ช.พ.ค. ทีเป็ นข้าราชการประจํา ข้าราชการบํานาญและผูท้ มีี เงินเดือนหรือรายได้
รายเดือน ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินเดือนหรือเงินบํานาญเป็ นผูห้ กั เงินเพือชําระเงิน
สงเคราะห์รายศพ ณ ทีจ่ายตามประกาศรายชือสมาชิก ช.พ.ค. ทีถึงแก่กรรม

คําจํากัดความ
แผนการปฏิ บตั ิ งาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการ
ปฎิบตั งิ าน และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา”
ในรอบปี งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนบ้านห้วงปลา
ไหล “สิงหะวิทยา” เพือดําเนินตามแผนการปฏิบตั งิ านในรอบปี
การจัด สรรงบประมาณ หมายถึง การจัด สรรงบประมาณรายจ่า ยตามพระราชบัญ ญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิมเติม ให้สว่ นราชการใช้จ่าย
หรือก่อหนีผูกพัน ทังนี อาจดําเนินการโดยใช้ก ารอนุ มตั เิ งินประจํางวดหรือโดยวิธกี ารอืนใดตามที
สํานักงบประมาณกําหนด
เป้ าหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิทีการใช้จ่ายงบประมาณต้องการจะให้เกิดต่อ
นักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา”
แผนการปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง แผนการปฏิบตั งิ านของโรงเรีย นบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะ
วิทยา” ในรอบปี งบประมาณ
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอีย ดการใช้จ่ า ยงบประมาณ
รายจ่ายสําหรับโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” เพือดําเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงานใน
รอบปี งบประมาณ
โครงการ หมายถึง โครงการทีกําหนดขึนเพือใช้จ่ายเงินเป็ นไปตามในระหว่างปี งบประมาณ
งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ทีกําหนดให้จ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
จําแนกงบรายจ่ายตามหลักจําแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี
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งบบุคลากร หมายถึง รายจ่า ยทีกํ าหนดให้จ่ า ยเพือการบริห ารงานบุ ค คลภาครัฐ ได้ แก่
รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึง
รายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอืนในลักษณะดังกล่าว
งบดําเนิ นงาน หมายถึง รายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายเพือการบริหารงานประจํา ได้แก่รายจ่ายที
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายเพือการลงทุน ได้แ ก่ รายจ่ ายในลัก ษณะ ค่า
ครุภณ
ั ฑ์ ค่าทีดิน และสิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายเป็ นค่าบํารุง หรือเพือช่วยเหลือสนุ บสนุ น
การดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานองค์ก รตามรัฐ ธรรมนู ญ หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ ซึงมิใ ช่ ส่ว นราชการ
ส่ว นกลางตามพระราชบัญ ญัต ิร ะเบียบบริห ารราชการแผ่ น ดิน หน่ ว ยงานในกํ ากับของรัฐองค์ก าร
มหาชน รัฐ วิส าหกิจ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิน สภาตํ า บล องค์ก ารระหว่ า งประเทศบิติบุ ค คล
เอกชนหรือ กิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุ ดหนุ นงบพระมหากษัตริย์
เงิน
อุดหนุ นการศาสนา และรายจ่ายทีสํานักงบประมาณกําหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี
งบรายจ่ายอืน หมายถึง รายจ่ายทีไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึง หรือ
รายจ่ายที
สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับทีจ่ายคืนให้แก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้าง
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึงมิใช่เพือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ทดิี นหรือสิงก่อสร้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว
(5) ค่าใช้จ่ายสําหรับหน่ วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(6) ค่าใช้จ่ายเพือชําระหนีเงินกู้
(7) ค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
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หน้ าทีความรับผิดชอบ
กลุ่มการบริ หารงบประมาณ
นางชณาพรรณ งามสม ปฏิบตั ิหน้าทีหัวหน้ ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าทีดูแล กํากับ
ติดตาม กลันกรอง อํานวยความสะดวก ให้คําแนะนําปรึกษาการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีทีปฏิบตั งิ าน
ในกลุ่มบริหารงบประมาณ ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบตั หิ น้าทีทีเกียวข้องกับ
การจัดระบบบริหารองค์กรการประสานงานและให้บริการสนับสนุ น ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริห ารจัดการและดําเนินการตามบทบาทภารกิจ อํานาจหน้ าทีด้วยความ
เรียบร้อ ยตลอดจนสนับสนุ น และให้บ ริก ารข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สือ อุปกรณ์ท างการศึก ษาและ
ทรัพยากรทีใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าทีของแต่ละฝ่ ายงานเพือให้ฝ่ายงานบริหารจัดการได้อย่าง
สะดวกคล่องตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
ขอบข่ายกลุ่มการบริ หารงบประมาณ มีดงั นี
. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตังงบประมาณเพือเสนอต่อเลขาธิ การคณะกรรมการ
ศึกษาขันพืนฐาน
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) จัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชันเรียน ข้อมูลครู
นัก เรีย น และสิงอํ า นวยความสะดวกของสถานศึก ษา โดยความร่ ว มมือ ของสํา นัก งานเขตพืนที
การศึกษา
) จัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า และแผนงบประมาณ
) เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
เพือใช้เป็ นคําขอตังงบประมาณต่อสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
. การจัด ทํ า แผนปฏิ บัติ การใช้ จ่ า ยเงิ น ตามที ได้ ร ับ จัด สรรงบประมาณจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานโดยตรง
ผู้รบั ผิด ชอบ นางสาวภัสรา มีร ตั น์ หน้าทีรับ ผิดชอบปฏิบตั ิง านและผู้รบั ผิด ชอบ
โครงการฯ ดังนี
) จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือ
ของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
. การอนุมตั ิ การใช้จ่ายงบประมาณทีได้รบั จัดสรร
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบเสนอโครงการดังนี
- ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาอนุมตั กิ ารใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการทีกําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติก ารประจํ า ปี และแผนการใช้จ่ ายเงิน ภายใต้ ค วามร่ ว มมือ ของสํา นั ก งานเขตพืนที
การศึกษา

40

. การขอโอนและการขอเปลียนแปลงงบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณทีจําเป็ นต้องขอโอนหรือเปลียนแปลง
เช่นเดียวกับสถานศึกษาประเภทที เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน แล้ว
เสนอ ขอโอนหรือเปลียนแปลงรายการงบประมาณต่อสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา เพือดําเนินการ
ต่อไป
. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) รายงานผลการดําเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ไปยังสํานักงาน
เขต
พืนทีการศึกษา
. การตรวจสอบ ติ ดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) จัดการให้มกี ารตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่ ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผล
การปฏิบตั งิ านและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพือจัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการใช้จ่ าย
งบประมาณตามแบบทีสํานักงบประมาณกําหนด และจัดส่งไปยังสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทุกไตร
มาส ภายในระยะเวลาทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากําหนด
) จัด ทํา รายงานประจํา ปี ทีแสดงถึง ความสํ า เร็จในการปฏิบัต ิง าน และจัด ส่ ง ให้
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาภายในระยะเวลาทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากําหนด
. การตรวจสอบ ติ ดตามและรายงานการใช้ผลผลิ ตจากงบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) ประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านตามทีได้รบั มอบหมาย
) วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
) วิเคราะห์แ ละประเมินความมีประสิทธิภ าพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของหน่ วยงานในสถานศึกษา
. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพือการพัฒนาการศึกษา
ให้ดาํ เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส
) จัดทําข้อ มูล สารสนเทศ และระบบการรับ จ่ ายทุนการศึกษาและเพือการพัฒ นา
การศึกษาให้ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุม้ ค่า และมีความโปร่งใส
) สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุ นทุนการศึกษาและทุนเพือการ
พัฒนาสถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
. การบริ หารจัดการทรัพยากรเพือการศึกษา
ผูร้ บั ผิดชอบ นางชณาพรรณ งามสม หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
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) จัดทํารายการทรัพยากรเพือเป็ นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษา
แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถินทังทีเป็ นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมปิ ั ญญาท้องถิน แหล่งเรียนรู้ทเป็
ี นสถาน
ประกอบการ เพือการรับ รู้ ข องบุ ค ลากรในสถานศึก ษา นัก เรีย นและบุค คลทัวไปจําได้เ กิด การใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา
) วางระบบหรือกํ าหนดแนวปฏิบตั ิก ารใช้ท รัพยากรร่ วมกันกับบุคคล หน่ วยงาน
รัฐบาลและเอกชนเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
) กระตุ้น ให้บุ ค คลในสถานศึก ษาร่ว มใช้ท รัพ ยากรภายในและภายนอก รวมทัง
ให้บริการการใช้ทรัพยากรภายในเพือประโยชน์ต่อการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
) ประสานความร่วมมือกับผูร้ บั ผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทีมนุษย์
สร้างทรัพยากรบุคคลทีมีศกั ยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
) ดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ทีสนับสนุ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพือการศึกษาของสถานศึกษา
. การวางแผนพัสดุ
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) การวางแผนพัสดุล่วงหน้า ปี ให้ดําเนินการตามกระบวนการของการวางแผน
งบประมาณ
) การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายทีทําหน้าทีจัดซือจัดจ้างเป็ นผูด้ ําเนินการ โดย
ให้ฝ่าย
ทีต้องการใช้พสั ดุ จัดทํารายละเอียดพัสดุทต้ี องการ คือรายละเอียดเกียวกับปริมาณ
ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาทีต้องการนีต้องเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี (แผนปฏิบตั งิ าน) และตามทีระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี ส่งให้ฝ่ายทีทําหน้าทีจัดซือจัดจ้างเพือจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
) ฝ่ ายทีจัด ทํา แผนการจัด หาพัส ดุ ทํา การรวบรวมข้อ มูล รายละเอีย ดจากฝ่ ายที
ต้องการใช้พสั ดุโดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบตั งิ านและเอกสารประกอบพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจําปี และความเหมาะสมของวิธกี ารจัดหาว่าควรเป็ นการซือ การเช่าหรือการจัดทําเองแล้ว
จํานําข้อมูลทีสอบทานแล้วมาจัดทําแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา
. การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑ์ห รือสิ งก่อสร้ างที ใช้ เงิ น
งบประมาณเพือสนองต่อเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) กําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพือประกอบการขอตังงบประมาณ
ส่งให้สาํ นักงานเขตพืนทีการศึกษา
) กรณีทเป็
ี นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้กําหนดแบบรูปรายการหรือ คุ ณ
ลัก ษณะเฉพาะได้โดยให้พ ิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อ นหากไม่เ หมาะสมก็ให้กําหนดตามความ
ต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์กบั ทางราชการ
. การจัดหาพัสดุ
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
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) การจัดหาพัสดุถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและคํ าสัง
มอบอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
) การจัดทําพัสดุถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้สถานศึกษารับ
จัดทํารับบริการ
. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ ายพัสดุ
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สนิ และบัญชีวสั ดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับ
บริจาค
) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน
) ตรวจสอบพัสดุประจําปี และให้มกี ารจําหน่ายพัสดุทชํี ารุด เสือมสภาพหรือไม่ใช้ใน
ราชการอีกต่อไป
) พัสดุทเป็
ี นทีดินหรือสิงก่อสร้าง กรณีทได้
ี มาด้วยเงินงบประมาณให้ดําเนินการขึน
ทะเบียน เป็ นราชพัสดุ กรณีทได้
ี มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขนทะเบี
ึ
ยน
เป็ นกรรมสิทธิของสถานศึกษา
. การรับเงิ น การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิ น
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) การปฏิบ ัต ิเ กี ยวกั บ การรับ เงิ น และการจ่ า ยเงิ น ให้ ป ฏิ บั ต ิ ต ามระเบี ย บที
กระทรวงการคลังกําหนดคือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังในหน้าทีของอําเภอ พ.ศ.
โดยสถานศึกษาสามารถกําหนดวิธปี ฏิบตั เิ พิมเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขดั หรือ แย้ง
กับระเบียบดังกล่าว
) การปฏิบตั ิเกียวกับการเก็บรัก ษาเงินให้ปฏิบตั ิตามระเบีย บทีกระทรวงการคลัง
กําหนด
คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนํ าเงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ.
โดยอนุโลม
. การนําเงิ นส่งคลัง
ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
) การนํ าเงินส่งคลัง ให้นํ าส่ง ต่อ สํา นัก งานเขตพืนทีการศึกษาภายในระยะเวลาที
กําหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนํ าเงินส่งคลังในหน้าทีของอําเภอพ.ศ.
หาก
นําส่งเป็ นเงินสดให้ตงคณะกรรมการนํ
ั
าส่งเงินด้วย
. การจัดทําบัญชีการเงิน
ผู้รบั ผิ ดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้ าทีรับผิดชอบปฏิ บตั ิ งานดังนี
) ให้จดั ทําบัญชีการเงินตามระบบทีเคยจัดทําอยู่เดิม คือ ตามระบบทีกําหนดไว้ใน
คู่มอื การบัญชีหน่ วยงานย่อย พ.ศ.
หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.
แล้ว
แต่กรณี
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. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิ น
ผู้รบั ผิ ดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้ าทีรับผิดชอบปฏิ บตั ิ งานดังนี
) จัดทํารายงานตามทีกําหนดในคู่มือการบัญชีสําหรับหน่ วยงานย่อย พ.ศ.
หรือ ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพ.ศ.
แล้วแต่กรณี
) จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานกําหนด คือ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานว่ าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราและวิธกี ารนํ าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็ นค่ าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีเป็ นนิตบิ ุคคลรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถานศึกษาทีเป็ น
นิตบิ ุคคลในสังกัดเขตพืนทีการศึกษา
18. การจัดทําและจัดหาแบบพิ มพ์บญ
ั ชี ทะเบียนและรายงาน
ผู้รบั ผิ ดชอบ นางสาวภัสรา มีรตั น์ หน้ าทีรับผิดชอบปฏิ บตั ิ งานดังนี
) แบบพิมพ์บญ
ั ชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จดั ทําตามแบบทีกําหนดในคู่มอื การ
บัญชีสําหรับ หน่ ว ยงานย่อย พ.ศ.
หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.
2544
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งานด้านการบริหารทัวไป
เป็ นภารกิจหนึงของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบตั งิ าน ของโรงเรียนให้บรรลุ
ตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาทีโรงเรียนกําหนดให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การ
ดําเนินงานธุรการ งานเลขานุ การคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน งานพัฒนาระบบและ
เครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัด ระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุ นด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทัวไป การดูแลอาคารสถานทีและสภาพแวดล้อม การจัดทําสํามะโนผูเ้ รียน การรับ
นักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย การระดม
ทรัพยากรเพือการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุ น และสถาบันสังคมอืนทีจัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพืนทีการศึกษา
และหน่วยงานอืน การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ

บทบาทและหน้ าทีของกลุ่มบริหารทัวไป
หัวหน้ ากลุ่มบริหารทัวไป
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1. ปฏิบตั หิ น้าทีในฐานะรองผูอ้ ํานวยการกลุ่มบริหารทัวไปของโรงเรียน
2. เป็ นทีปรึกษาของผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเกียวกับงานบริหารทัวโรงเรียน
3. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุ่มบริหารทัวไปให้ดาํ เนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ
4. กําหนดหน้าทีของบุคลากรในกลุ่มบริหารทัวไป และควบคุมการปฏิบตั งิ านของสํานักงาน
บริหารทัวไป
5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กํากับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทัวไป ประสานฝ่ ายต่างๆ เพือดําเนินกิจกรรม
งาน โครงการ ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ าร และปฏิบตั กิ ารของโรงเรียน
7. กํากับ ติดตาม ประสานงานให้มกี ารรวบรวมข้อมูล สถิตเิ กียวกับงานบริหารทัวไปให้เป็ น
ปั จจุบนั เพือนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปั ญหา
8. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารทัวไป อย่างต่อเนือง
9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีและปฏิบตั หิ น้าทีพิเศษ เพือสร้างขวัญ
และกําลังใจ
10. วินิจฉัยสังการงานทีรับมอบหมายไปยังงานทีเกียวข้อง
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11. ติดตามผลสัมฤทธิและประเมินผลการปฏิบตั งิ านเพือสรุปปั ญหา และอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพือหาแนวทางในการพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพยิงขึน
12. กํากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดําเนินการติดตามการ
ปฏิบตั งิ านของทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือง
13. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนวัดนางแก้ว
14. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนทีเกียวข้องกับงาน
บริหารทัวไป
15. ปฏิบตั หิ น้าทีอืนๆ ตามทีได้รบั มอบหมาย

งานสํานักงานกลุ่มบริหารทัวไป
1. งานสารบรรณกลุ่มบริ หารบริ หารทัวไป
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1.1 จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบตั ริ าชการและปฏิทนิ งานเสนอรองกลุ่มบริหาร
ทัวไปเพือจัดสรรงบประมาณ
1.2 จัดหา จัดซือทรัพยากรทีจําเป็ นในสํานักงานกลุ่มบริหารทัวไป
1.3 จัดทําทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ
สํานักงาน ให้เป็ นหมวดหมู่มรี ะบบการเก็บเอกสารทีสามารถค้นหาเรืองได้อย่างรวดเร็ว
1.4 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา
1.5 จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารทัวไป ให้งานทีรับผิดชอบและติดตามเรือง
เก็บคืนจัดเข้าแฟ้ มเรือง
1.6 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทัวไป เช่น บันทึก
ข้อความ แบบสํารวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคําสัง
1.7 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพือให้เกิดความ
เข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดําเนินงานตามแผน
1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบตั ริ าชการประจําปี
1.9 ปฏิบตั หิ น้าทีอืน ๆ ตามทีได้รบั มอบหมาย
2. งานพัสดุกลุ่มบริ หารทัวไป
2.1 ประสานงานในกลุ่มงานบริหารทัวไป วางแผน จัดซือ จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ทจํี าเป็ นในการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกทีชํารุด โดยประสานงานกับ
พัสดุโรงเรียน
2.2 จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็ นปั จจุบนั
2.3 จัดทําระเบียบ แนวปฏิบตั ิ แบบรายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ทีจําเป็ นในการให้บริการ
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ปรับซ่อม
2.4 ติดตามการปรับซ่อมและบํารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ให้มอี ายุการใช้งานยาวนาน
2.5 ประเมิน สรุปผลการดําเนินงานประจําปี การศึกษาและรายงานต่อผูเ้ กียวข้อง
2.6 ปฏิบตั หิ น้าทีอืน ๆ ตามทีได้รบั มอบหมาย
3. งานสารสนเทศกลุ่มบริ หารทัวไป
3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรทีใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทัวไป
3.2 ประสานงานด้านความร่วมมือเกียวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ เพือรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยทีจะบ่งบอกถึงสภาพปั ญหาความต้องการ
3.3 รวบรวมข้อมูลเกียวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
3.4 จัดทําเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานในกลุ่มงานต่อไป
3.5 ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารทัวไป
3.6 ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานประจําปี การศึกษา
3.7 ปฏิบตั หิ น้าทีอืน ๆ ตามทีได้รบั มอบหมาย
4. งานแผนงานกลุ่มบริ หารทัวไป
4.1 ประสานงานจัดทําแผนพัฒนางาน แผนปฏิบตั ริ าชการ/โครงการ ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านกลุ่ม
บริหารทัวไป เสนอผูบ้ ริหารเพือจัดสรรงบประมาณ
4.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทัวไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียนและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา
4.3 กํากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้เกิดการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผน
4.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพือนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้ม ี
ประสิทธิภาพ
4.5 ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
4.6 ปฏิบตั งิ านอืน ๆ ทีได้รบั มอบหมาย
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งานอาคารสถานทีและสภาพแวดล้อม
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1. วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบตั งิ านด้านอาคารสถานทีและ
สภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบตั งิ านของนักการ แม่บา้ นทําความสะอาด
2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพือเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคาร
เรียน และอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการ
ของโรงเรียน
3. จัดซือ จัดหาโต๊ะ เก้าอี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทําความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ
ห้องพิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพทีดีอยู่ตลอดเวลา
4. จัดเครืองมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตังในทีทีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทนั ที
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็ นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่
ในสภาพดี ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที ครุภณ
ั ฑ์ โต๊ะ เก้าอี และอืน
ๆให้อยู่ในสภาพทีเรียบร้อย
7. ดูแลความสะอาดทัวไปของอาคารเรียน ห้องนํา ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิน
รบกวน
8. ติดตาม ดูแลให้คาํ แนะนําในการใช้อาคารสถานที โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแล
รักษาทรัพย์สนิ สมบัตขิ องโรงเรียน
9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจําหน่ายพัสดุเสือมสภาพออกจากบัญชีพสั ดุ
10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนําข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทนั เหตุการณ์และ
ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน
11. อํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานทีแก่บุคคลภายนอก รวมทังวัสดุอนื ๆ จัดทํา
สถิตกิ ารให้บริการและรวบรวมข้อมูล
12. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปี
การศึกษา
13. ปฏิบตั งิ านอืน ๆ ทีได้รบั มอบหมาย
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งานสาธารณูปโภค
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1. จัดทําแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพือเสนอต่อผูบ้ ริหาร เพือจัดสรรงบประมาณ
2. จัดซือ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา
3. กําหนดข้อปฏิบตั แิ ละติดตามการใช้นํา ใช้ไฟฟ้ าให้เป็ นไปอย่างประหยัด
4. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็ นไปอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของนําดืม นําใช้ เครืองกรองนํา หม้อแปลงไฟฟ้ า ตู้โทรศัพท์
และสาธารณูปโภคอืน ๆ ให้อยู่ในสภาพทีได้มาตรฐาน
6. จัดทําป้ ายคําขวัญ คําเตือน เกียวกับการใช้นํา ใช้ไฟฟ้ า และโทรศัพท์
7. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกียวกับการใช้ไฟฟ้ า ใช้โทรศัพท์
8. สํารวจ รวบรวม ข้อมูลเกียวกับสาธารณูปโภคทีชํารุด
9. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคทีชํารุดให้อยู่ในสภาพทีดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน/โครงการ
11. ปฏิบตั งิ านอืน ๆ ทีได้รบั มอบหมาย

49

งานธุรการ และสารบรรณ
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงาน
หรือบุคคลทีเกียวข้อง
2. จัดทําคําสังและจดหมายเวียนเรืองต่าง ๆ เพือแจ้งให้กบั ครูและผูเ้ กียวข้องได้รบั ทราบ
3. เก็บ หรือทําลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ
4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง และวิธปี ฏิบตั ทิ เกี
ี ยวข้องให้
เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ และเวียนให้ผทู้ เกี
ี ยวข้องทราบ
5. ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอืน
6. ติดตามเอกสารของฝ่ ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพือใช้เป็ น
ข้อมูลในการอ้างอิง
7. ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
8. เป็ นทีปรึกษาของรองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายบริหารทัวไปในเรืองงานสารบรรณ
9. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office)
10. บริการทางจดหมายและสิงตีพมิ พ์ทมีี มาถึงโรงเรียน
11. จัดหนังสือเข้าแฟ้ มเพือลงนาม
1๒. ปฏิบตั หิ น้าทีอืนๆ ตามทีได้รบั มอบหมาย
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งานยานพาหนะ
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1. จัดทําแผนงาน / โครงการ เกียวกับการจัดหา บํารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกําหนดงบประมาณเสนอขออนุมตั ิ
2. กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและ
ให้บริการพาหนะแก่บุคลากร
3. กํากับ ติดตาม จัดทําข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน
4. กําหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบํารุง เพือให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้
คําแนะนํา เสนอผูม้ อี ํานาจอนุมตั ิ
5. ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําปี
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอืน ๆ ตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
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งานประชาสัมพันธ์
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1. กําหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดําเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์
3. ต้อนรับและบริการผูม้ าเยียมชมหรือดูงานโรงเรียน
4. ต้อนรับและบริการผูป้ กครองหรือแขกผูม้ าติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน
5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ
6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทงในและนอกโรงเรี
ั
ยน
7. เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดพิธกี ารหรือพิธกี รในงานพิธกี ารต่าง ๆ ของโรงเรียน
8. เผยแพร่กจิ กรรมต่าง ๆ และชือเสียงของโรงเรียนทางสือมวลชน
9. จัดทําเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพือเผยแพร่ข่าวสาร รายงานผลการปฏิบตั งิ านและ
ความเคลือนไหวของโรงเรียนให้นกั เรียนและบุคลากรทัวไปทราบ
10. รวบรวม สรุปผลและสถิตติ ่าง ๆ เกียวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทํารายงานประจําปี
ของงานประชาสัมพันธ์
11. งานเลขานุ การการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
12. ปฏิบตั หิ น้าทีอืน ๆ ตามทีได้รบั มอบหมาย
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งานพยาบาลและอนามัย
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1. กําหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดําเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดําเนินงานด้าน
อนามัยโรงเรียน
3. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
4. จัดเครืองมือ เครืองใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การ
ได้ทนั ที
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพือใช้ในการรักษาพยาบาลเบืองต้น
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่ วย และนําส่ง
โรงพยาบาลตามความจําเป็ น
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง
8. จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน ทําสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิตนิ ําหนักและส่วนสูงนักเรียน
9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าทีอนามัยให้ภูมคิ ุม้ กันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง
10. ติดต่อประสานงานกับผูป้ กครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่ วย
11. แนะนําผูป้ ่ วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบตั ติ นให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมคิ ุม้ กันโรค
12. ให้คําแนะนําปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน
13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูทปรึ
ี กษาหรือครูผสู้ อนเกียวกับนักเรียนทีมีปัญหาด้าน
สุขภาพ
14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควร
แก่โอกาส
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกียวกับสุขภาพอนามัย จัดตัง
ชมรม ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
16. จัดทําสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทํารายงานประจําภาคเรียน ประจําปี ของ
งานอนามัย
17. ปฏิบตั หิ น้าทีอืน ๆ ตามทีได้รบั มอบหมาย
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งานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน
2. สนับสนุ นข้อมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติทประชุ
ี
มของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน
3. ดําเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
4. จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งมติทประชุ
ี
มให้ผทู้ เกี
ี ยวข้องเพือทราบดําเนินการหรือถือ
ปฏิบตั แิ ล้วแต่กรณี
5. ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรืองการอนุ มตั ิ อนุญาต สังการ เร่งรัด การ
ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอืนๆ ตามทีได้รบั มอบหมาย
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งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1. วางแผนกําหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบตั งิ านด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการ
สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบตั งิ าน
2. รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลของชุมชน เพือนําไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับโรงเรียนและบริการสาธารณะ
3. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และ
วิชาการ
4. จัดกิจกรรมเพือพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิงของ อุปโภคบริโภค ให้ความรูแ้ ละ
จัดนิทรรศการ
5. การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานทีเกียวกับ
ชุมชน
6. สนับสนุ นส่งเสริมให้มกี ารจัดตังองค์กรต่าง ๆ เพือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ
มูลนิธิ
7. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผูป้ กครอง ชุมชน หน่ วยงานต่างๆทังภาครัฐและเอกชน
ในด้าน อาคารสถานที วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ บุคลากร งบประมาณ
8. รวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติ
9. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปี การศึกษา
10. ปฏิบตั งิ านอืน ๆ ทีได้รบั มอบหมาย

55

งานป้ องกันอุบตั ิ เหตุและอัคคีภยั
มีหน้าทีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี
1. จัดทําแผนงาน / โครงการ เกียวกับการให้ความรูเ้ กียวกับการป้ องกันอุบตั เิ หตุและอัคคีภยั
ของโรงเรียน
2. กําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้ องกันอุบตั เิ หตุและอัคคีภยั ให้ความรูน้ กั เรียน ครู และ
บุคลากร
3. กํากับ ติดตาม จัดทําข้อมูล สถิติ ต่างๆ เกียวกับการป้ องกันอุบตั เิ หตุและอัคคีภยั
4. กําหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบํารุง เพือให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ใช้การได้ และปลอดภัย
ตลอดเวลา ให้คําแนะนํา เสนอผูม้ อี ํานาจอนุมตั ิ
5. ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําปี
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอืน ๆ ตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
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งานด้านการบริหารงานวิ ชาการ
แนวคิ ดหลักในการบริ หารวิ ชาการ

การบริหารงานวิชาการเป็ นภารกิจทีสําคัญของการบริหารโรงเรียนตามที
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที )พ.ศ.
ถือเป็ น
งานทีมีความสําคัญทีสุด เป็ นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึงทังผูบ้ ริหาร โรงเรียน คณะครู และผูม้ ี
ส่วนเกียวข้องทุกฝ่ าย ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ ให้ความสําคัญและ มีสว่ นร่วมในการวางแผน
กําหนดแนวทางปฏิบตั กิ ารประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็ น ระบบและต่อเนือง มุ่งให้
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากทีสุด
ด้วยเจตนารมณ์ทจะให้
ี
สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิน และการมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย ซึงจะเป็ นปั จจัยสําคัญ
ทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูต้ ลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทังปั จจัยเกือหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิน ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพือให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน
2. เพือให้ก ารบริห าร และ การจัด การศึก ษาของโรงเรีย นได้ม าตรฐาน และ มีคุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับระบบประกัน คุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพือพัฒ นา
ตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงานภายนอก
3. เพือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปั จจัยหนุ นการเรียนรู้ท ี
สนองต่อความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน และ ท้องถิน โดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญได้อย่างมี
คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ
4. เพือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และ ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอืนๆอย่างกว้างขวาง
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ขอบข่ายและภารกิ จผู้รบั ผิดชอบ
1. การพัฒนาหรือการดําเนิ นการเกียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิน
บทบาทและหน้ าที
1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรูท้ อ้ งถินทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจัดทําไว้
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพือกําหนดจุดเน้น หรือประเด็นทีสถานศึกษาให้
ความสําคัญ
3. ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพือนํามาเป็ นข้อมูล
จัดทําสาระการเรียนรูท้ อ้ งถินของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
4. จัดทําสาระการเรียนรูท้ อ้ งถินของสถานศึกษา เพือนําไปจัดทํารายวิชาพืนฐานหรือ
รายวิชาเพิมเติมจัดทําคําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพือจัดประสบการณ์
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผเู้ รียน ประเมินผล และปรับปรุง
5. ผูบ้ ริหารศึกษาอนุมตั ิ

2. การวางแผนงานด้านวิ ชาการ
บทบาทและหน้ าที
1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกํากับดูแล นิเทศและติดตามเกียวกับ
งานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผล ประเมินผล และ การเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้ สือ และเทคโนโลยีเพือการศึกษา การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู้การวิจยั เพือพัฒนา คุณภาพการศึกษา และส่งเสริมชุมชนให้มคี วาม
เข้มแข็งทางวิชาการ
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั โิ ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
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3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
บทบาทและหน้ าที
1. จัดทําแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกช่วงชัน ตามแนวปฏิบตั กิ ารเรียนรู้โดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ พัฒนาคุณธรรมนําความรูต้ ามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ใช้สอการเรี
ื
ยนการสอน และแหล่งการเรียนรู้
4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ให้เอือต่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็ นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและ
มีความสามารถพิเศษ

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
บทบาทและหน้ าที
1. จัดทําหลักสูตรเป็ นของตนเองโดยจัดให้มกี ารวิจยั และพัฒนาหลักสูตร ให้ทนั กับการเปลียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดทําหลักสูตรทีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็ นมนุษย์ทสมบู
ี รณ์ทงร่
ั างกาย
จิตใจ สติปัญญา มีความรูแ้ ละคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ นได้
ื อย่างมีความสุข จัดให้มวี ชิ าต่างๆ
ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพิมเติมเนือหาสาระของรายวิชา ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
การศึกษาทีส่งเสริมความเป็ นเลิศ ผูบ้ กพร่อง
3. เพิมเติมเนือหาสาระของรายวิชาทีสอดคล้องสภาพปั ญหาความต้องการข
องผูเ้ รียน ผูป้ กครอง ชุมชน สังคม และอาเซียน
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
บทบาทและหน้ าที
1. จัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รียนโดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ าใช้ เพือ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
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3. จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทําได้ คิดเป็ น ทํา
เป็ นรักการอ่านและเกิดการใฝ่ รอู้ ย่างต่อเนือง
4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สดั ส่วนสมดุลกัน
รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ/วิชา
5. ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สือการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพือให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทังนี ผูส้ อนและผูเ้ รียนรูอ้ าจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสือการเรียนการสอน และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
6. จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพือร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ
7. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูท้ ี

6. การวัดผล ประเมิ นผล และดําเนิ นการเทียบโอนเท่าผลการเรียน
บทบาทและหน้ าที
1. กําหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
สอดคล้อง กับนโยบายระดับประเทศ
. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของ
สถานศึกษา
. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุ มตั ผิ ลการเรียน
. จัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนทุกช่วงชัน และจัดให้มกี ารซ่อมเสริมกรณีทมีี ผเู้ รียน ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
. ให้มกี ารพัฒนาเครืองมือในการวัดและประเมินผล
. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพือใช้ในการ
อ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
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. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ผิ ลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี รายภาคและตัดสินผล
การเรียนผ่านระดับชันและจบการศึกษาขันพืนฐาน
8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็ นอํานาจของสถานศึกษา ทีจะแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการ
เพือกําหนดหลักเกณฑ์วธิ กี าร ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทังในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
วิชาการ พร้อมทังให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั กิ ารเทียบโอน

7. การวิ จยั เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
บทบาทและหน้ าที
1. กําหนดนโยบายและแนวทางการใช้ การวิจยั เป็ นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ และ
กระบวนการทํางานของนักเรียน ครู และผูเ้ กียวข้องกับการศึกษา
. พัฒนาครู และนักเรียนให้มคี วามรูเ้ กียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ น
สําคัญ ในการเรียนรูท้ ซัี บซ้อนขึน ทําให้ผเู้ รียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบ
ปั ญหา
. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจยั
. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจยั เพือการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทัง
สนับสนุ นให้ครูนําผลการวิจยั มาใช้เพือพัฒนาการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

8. การพัฒนาและส่งเสริ มให้มแี หล่งเรียนรู้
บทบาทและหน้ าที
1. จัดให้มแี หล่งเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพือ
สนับสนุ นการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. จัดระบบแหล่งการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียนให้เอือต่อการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เช่น
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พัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งการเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
พยาบาล ห้องศูนย์วชิ าการ สวนสุขภาพ สวนหนังสือ เป็ นต้น
3. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรูใ้ นท้องถินให้เอือต่อการจัดการเรียนรู้ ของผูเ้ รียน ของ
สถานศึกษาของตนเอง
4. ส่งเสริมให้ครูและผูเ้ รียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทังในและนอกสถานศึกษา เพือพัฒนาการ
เรียนรู้ และ นิเทศ กํากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนือง
5. ส่งเสริมให้ครู และผูเ้ รียนใช้แหล่งเรียนรู้ทงภายในและภายนอก
ั

9. การนิ เทศการศึกษา
บทบาทและหน้ าที
1. สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผูเ้ กียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็ น
กระบวนการทํางานร่วมกันทีใช้เหตุผลการนิเทศ เป็ นการพัฒนาปรับปรุงวิธกี ารทํางานของแต่ละ
บุคคล ให้มคี ุณภาพการนิเทศเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร เพือให้ทุกคนเกิดความเชือมันว่า
ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ รียน และตัวครูเอง
2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มคี ุณภาพทัวถึง และต่อเนืองเป็ นระบบและ
กระบวนการ
3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา

10. การแนะแนว
บทบาทและหน้ าที
1. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษา ทีมีการแนะแนวเป็ นองค์ประกอบสําคัญ โดยให้ทุก
คนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ
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2. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้
ชัดเจน
3. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รบั ความรูเ้ พิมเติม เรืองจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรูแ้ ละเชือมโยงสูก่ ารดํารง
ชีวติ ประจําวัน
5. คัดเลือกบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพทีเหมาะสม ทําหน้าทีครูแนะ
แนว ครูทปรึ
ี กษา ครูประจําชัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว
6. ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็ นระบบ
7. ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน
8. ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กร ภาครัฐและเอกชน บ้าน
ศาสนสถาน ชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว
9. เชือมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
บทบาทและหน้ าที
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทําแผนสถานศึกษาทีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)
3. จัดทําระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้อง
สร้างระบบ การทํางานทีเข้มแข็งเน้นการมีสว่ นร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิง (Deming
Cycle) หรือทีรูจ้ กั กันว่าวงจร PDCA
5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดําเนินการอย่างจริงจังต่อเนืองด้วยการ
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สนับสนุ นให้ครู ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานทีกําหนด เพือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
7. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

12. การส่งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิ ชาการ
บทบาทและหน้ าที
1. จัดกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอืน
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายในชุมชน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและ
เลือกสรรภูมปิ ั ญญา วิทยาการต่างๆ
4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา และความต้องการรวมทังหาวิธกี ารสนับสนุน
ให้มกี ารแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิ ชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื น
บทบาทและหน้ าที
1. ระดมทรัพยากรเพือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมปิ ั ญญาท้องถิน เพือ
เสริมสร้าง พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทังสืบสานจารีตประเพณีศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทัง
ภาครัฐ และเอกชน เพือให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพือให้สถานศึกษาเป็ นแหล่ง
วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน
3. ให้บริการด้านวิชาการทีสามารถเชือมโยงหรือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ
ในทีอืนๆ
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4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ศิษย์เก่า
การประชุม ผูป้ กครองนักเรียน การปฏิบตั งิ านร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษา
อืน เป็ นต้น

14. การส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิ ชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอืนทีจัดการศึกษา
บทบาทและหน้ าที
1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบัน สังคมอืนในเรืองเกียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขันพืนฐานการศึกษา
2. จัดให้มกี ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจ การเพิมความพร้อมให้กบั บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอืน ทีร่วมจัดการศึกษา
3. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เอกชน
องค์กร เอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอืนทีร่วมจัด
การศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สงู สุด
4. ส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ะหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอืน
5. ส่งเสริมสนับสนุ นให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอืน ได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ
เหมาะสมและจําเป็ น
6. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทังด้านคุณภาพและปริมาณ เพือการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
อย่างมี ประสิทธิภาพ
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15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิ บตั ิ เกียวกับงานด้านวิ ชาการของสถานศึกษา
บทบาทและหน้ าที
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบตั เิ กียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
เพือให้ ผูท้ ี เกียวข้องรับรู้ และถือปฏิบตั เิ ป็ นแนวเดียวกัน
2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบตั เิ กียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพือให้ผทู้ เกี
ี ยวข้อง
รับรู้ และถือปฏิบตั เิ ป็ นแนวเดียวกัน
3. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และแก้ไข
ปรับปรุง
4. นําระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิ
5. ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาและนําไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือใช้ในสถานศึกษา
บทบาทและหน้ าที
1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ ทีมีคุณภาพสอดคล้อง
กับ หลักสูตรสถานศึกษา เพือเป็ นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบ
งาน ใบความรู้ เพือใช้ประกอบการเรียนการสอน
3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน
ประกอบ แบบฝึ กหัด ใบงาน ใบความรู้ เพือใช้ประกอบการเรียนการสอน
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17. การพัฒนา และใช้สือเทคโนโลยีเพือการศึกษา
บทบาทและหน้ าที
1. จัดให้มกี ารร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรืองการจัดหาและพัฒนาสือการเรียนรู้
และ เทคโนโลยีเพือการศึกษา
. พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรืองเกียวกับการพัฒนาสือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพือ
การศึกษา พร้อมทังให้มกี ารจัดตังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพือเป็ นแหล่งการเรียนรู้ . .
พัฒนาและใช้สอและเทคโนโลยี
ื
ทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสือและเทคโนโลยีทางการศึกษาที
ให้ขอ้ เท็จจริงเพือสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆเกิดขึน โดยเฉพาะหาแหล่งสือทีเสริมการจัด การศึกษาของ
สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
3. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็ นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และ
พัฒนาสือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ด้านบริหารวิชาการ

1. หัวหน้ างานบริ หารวิ ชาการ ปฏิบตั หิ น้าทีหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าที ดูแล
กํากับ ติดตาม กลันกรองอํ านวยความสะดวก ให้คําแนะนํา ปรึก ษาการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ าทีที
ปฏิบัติง านในกลุ่ม การบริห ารวิช าการตามขอบข่า ยและภารกิจการบริห ารวิช าการ ปฏิบ ัติห น้ าที
เกียวข้อ งกับการจัดระบบบริห ารองค์ก ร การประสานงานและให้บริก ารสนับ สนุ น ส่ง เสริม ให้ฝ่ าย
บริหารงานวิชาการต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและดําเนินการตามบทบาทภารกิจ อํานาจ
หน้าทีด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สือ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา และทรัพยากรทีใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าทีของแต่ละฝ่ ายงานเพือให้ฝ่ายบริหารจัดการ
ได้อย่างสะดวกคล่องตัว มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
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2. หัวหน้ าวิ ชาการสายชัน ปฏิบตั หิ น้าทีผูช้ ่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าทีช่วย
หัวหน้ ากลุ่มการบริหารวิชาการ ในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหน้ าที
อืนๆทีหัวหน้ ากลุ่มบริหารวิชาการมอบหมายปฏิบตั ิหน้ าทีแทนในกรณีหวั หน้าบริหารงานวิชาการไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้

ขอบข่ายงานบริ หารวิ ชาการ มีดงั นี
1. การพัฒนาหรือการดําเนิ นงานเกียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ น
หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรูท้ อ้ งถินทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจัดทําไว้
2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพือกําหนดจุดเน้นหรือประเด็นทีสถานศึก ษาหรือ
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาให้ความสําคัญ
3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อ มูล สารสนเทศของสถานศึก ษาและชุ มชนเพือนํ ามาเป็ น
ข้อมูลจัดทําสาระการเรียนรูท้ อ้ งถินของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
4) จัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถินของสถานศึกษาเพือนําไปจัดทํารายวิชาพืนฐานหรือ
รายวิชาเพิมเติมจัดทําคําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพือจัดประสบการณ์
และกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผเู้ รียนประเมินผลและปรับปรุง
5) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
2. การวางแผนงานด้านวิ ชาการ หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกํากับ ดูแล นิเทศและติดตาม
เกียวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรีย นการประกันคุ ณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การ
พัฒนาและใช้ส อและเทคโนโลยี
ื
เพือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรีย นรู้ก ารวิจยั เพือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ
2) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั โิ ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน
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3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) จัดทําแผนการเรียนรูท้ ุกกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ ดยความร่วมมือของเครือข่าย
สถานศึกษา
2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกช่วงชัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ บูรณาการเรียนรู้ก ลุ่ มสาระการเรีย นรู้ต่ างๆ เพือคุณภาพการเรีย นรู้ข อง
ผูเ้ รียนพัฒนาคุณธรรมนําความรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ใช้สอการเรี
ื
ยนการสอนและแหล่งการเรียนรู้
4) จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ให้เอือต่อการเรียนรู้
5) ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็ นเลิศของนัก เรียนและช่ วยเหลือ นักเรียนพิก ารด้อ ย
โอกาสและมีความสามารถพิเศษ

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี

1 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นของตนเอง
1.1 จัดให้มกี ารวิจยั และพัฒนาหลัก สูตรขึนใช้เองให้ทนั กับการเปลียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็ นต้นแบบให้กบั โรงเรียนอืน
1.2 จัดทําหลักสูตรทีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็ นมนุษย์ทสมบู
ี รณ์ทงร่
ั างกาย
จิตใจ สติปัญญา มีความรูแ้ ละคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ นได้
ื อย่างมีความสุข
1.3 จัดให้มวี ชิ าต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 เพิ มเติ ม เนื อหาสาระของรายวิช าให้ สู ง และลึ ก ซึ งมากขึนสํ า หรับ
กลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึก ษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิล ป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที
ส่งเสริมความเป็ นเลิศ ผูบ้ กพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก
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1.5 เพิมเติมเนือหาสาระของรายวิชาทีสอดคล้องสภาพปั ญหา ความต้องการ
ของผูเ้ รียน ผูป้ กครอง ชุมชน สังคม และโลก
2) สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอืนๆให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษารับทราบ

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) จัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2) ฝึ ก ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุ ก ต์
ความรูม้ าใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทําได้ คิดเป็ น
ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รอู้ ย่างต่อเนือง
4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูด้ า้ นต่างๆ อย่างได้สดั ส่วนสมดุล
กันรวมทังปลูกฝั งคุณธรรม ค่านิยมทีดีงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5) ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สือการเรียนและ
อํานวยความสะดวกเพือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วน
หนึงของกระบวนการเรียนรู้ ทังนี ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสือการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึนได้ทุกเวลาทุกสถานทีมีการประสานความร่วมมือ กับบิดา
มารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพือร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ
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6. การวัดผล ประเมิ นผลและดําเนิ นการเทียบโอนผลการเรียน หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึก ษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
2) จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา
3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุ มตั ผิ ลการเรียน
4) จัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนทุกช่วงชันและจัดให้มกี ารซ่อมเสริมกรณีทมีี ผู้เรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
5) จัดให้มกี ารพัฒนาเครืองมือในการวัดและประเมินผล
6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพือใช้
ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
7) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ผิ ลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี /รายภาคและ
ตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงชันและจบการศึกษาขันพืนฐาน
8) การเทียบโอนผลการเรียนเป็ นอํานาจของสถานศึกษาทีจะแต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินการเพือกําหนดหลักเกณฑ์วธิ กี าร ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทังในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการพร้อมทังให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั กิ ารเทียบโอน
7. การวิ จยั เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) กําหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึงของกระบวนการทํางาน
ของนักเรียน ครู และผูเ้ กียวข้องกับการศึกษา
2) พัฒ นาครู แ ละนั ก เรี ย นให้ มี ค วามรู้ เ กี ยวกั บ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการวิจยั เป็ นสําคัญในการเรียนรู้ทีซับซ้อนขึนทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหา
เหตุผล ในการตอบปั ญหา การผสมผสานความรูแ้ บบสหวิทยาการและการเรียนรูใ้ นปั ญหาทีตนสนใจ
3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจยั
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4) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจยั เพือการเรียนรู้แ ละพัฒนาคุณภาพการศึก ษา
รวมทังสนับสนุ นให้ครูนําผลการวิจยั มาใช้ เพือพัฒนาการเรียนรู้แ ละพัฒนาคุณภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษา

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) จัด ให้มีแ หล่ ง เรีย นรู้อ ย่ า งหลากหลายทังภายในและภายนอกสถานศึก ษาให้
พอเพียงเพือสนับสนุนการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
2) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอือต่อการจัด การเรียนรู้ของผู้เรียน
เช่ น พัฒนาห้อ งสมุด หมวดวิช า ห้อ งสมุด เคลือนที มุ ม หนั ง สือ ในห้อ งเรีย น ห้อ งพิพ ิธ ภัณ ฑ์ ห้อ ง
มัล ติมีเดีย ห้อ งคอมพิว เตอร์ อินเตอร์เ น็ต ศูนย์ว ิช าการ ศูน ย์ว ิท ยบริก าร Resource Center สวน
สุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็ นต้น
3) จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถินให้เอือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เ รียน
ของสถานศึก ษาของตนเอง เช่น จัด เส้น ทาง/แผนที และระบบการเชือมโยงเครือ ข่ า ยห้อ งสมุ ด
ประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพธิ ภัณฑ์ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ภูมปิ ั ญญาท้องถิน ฯลฯ
4) ส่ ง เสริม ให้ค รู แ ละผู้เ รีย นได้ใ ช้ แ หล่ ง เรีย นรู้ ทังในและนอกสถานศึก ษาเพือ
พัฒนาการเรียนรูแ้ ละนิเทศ กํากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนือง

9. การนิ เทศการศึกษา
หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) สร้างความตระหนักให้แก่ค รูและผู้เกียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่า
เป็ นกระบวนการทํางานร่วมกันทีใช้เหตุผลการนิเทศเป็ นการพัฒนาปรับปรุงวิธกี ารทํางานของแต่ละ
บุคคลให้มคี ุณภาพ การนิเทศเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร เพือให้ทุกคนเกิดความเชือมันว่า
ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ รียนและตัวครูเอง
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2) จัด การนิ เทศภายในสถานศึก ษาให้มีคุณ ภาพทัวถึงและต่อ เนืองเป็ น ระบบและ
กระบวนการ
3) จัด ระบบนิเ ทศภายในสถานศึก ษาให้เ ชือมโยงกับ ระบบนิเ ทศการศึก ษาของ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

10. การแนะแนวการศึกษา
มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาทีมีการแนะแนวเป็ นองค์ประกอบสําคัญ โดยให้
ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2) จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะนํ าและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3 สร้างความตระหนัก ให้ครูทุก คนเห็นคุณ ค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รบั ความรูเ้ พิมเติมในเรืองจิตวิทยาและการแนะแนวและ
ดูแลช่ว ยเหลือ นัก เรีย นเพือให้ส ามารถ บู รณาการ ในการจัด การเรีย นรู้แ ละเชือมโยง สู่ ก ารดํ า รง
ชีวติ ประจําวัน
5) คัดเลือกบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพทีเหมาะสม ทําหน้าทีครู
แนะแนวครูทปรึ
ี กษา ครูประจําชัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว
6) ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุ นการดําเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็ นระบบ
7) ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผูป้ กครองและชุมชน
8) ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน
ศาสน-สถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว
9) เชือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิมเติมของสถานศึก ษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึก ษาชาติ มาตรฐานการศึก ษาขันพืนฐานมาตรฐานสํา นัก งานเขตพืนทีการศึก ษาและความ
ต้องการของชุมชน
2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารทีเอือต่อการพัฒนา
งานและการสร้างระบบประกัน คุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความ
สมบูรณ์เรียกใช้งา่ ย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
3) จัดทําแผนสถานศึกษาทีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)
4) ดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในการดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม
สถานศึกษาต้องสร้างระบบการทํางานทีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของ
เดมมิง (Deming Cycle) หรือทีรูจ้ กั กันว่าวงจร PDCA
5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการอย่างจริงจังต่อเนืองด้วย
การสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานทีกําหนดเพือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
7) จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปี โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิ ชาการ
มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) จัด กระบวนการเรีย นรู้ร่ ว มกับ บุค คล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอืน
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2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายในชุมชน
3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและ
รูจ้ กั เลือกสรรภูมปิ ั ญญาและวิทยาการต่างๆ
4) พัฒนาชุม ชนให้ส อดคล้อ งกับสภาพปั ญหาและความต้อ งการรวมทังหาวิธีก าร
สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิ ชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื น
มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) ระดมทรัพยากรเพือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมปิ ั ญญาท้องถิน
เพือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทังสืบสานจารีตประเพณีศลิ ปวัฒนธรรมของท้องถิน
2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุ มชน ตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรทังภาครัฐและเอกชน เพือให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีสว่ นในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิน
วิชาการ

3) ให้บริการด้านวิชาการทีสามารถเชือมโยงหรือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง
ในทีอืนๆ

4) จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ศิษย์
เก่าการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบตั งิ านร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษา
อืนเป็ นต้น

14. การส่ ง เสริ มและสนั บสนุ นงานวิ ช าการแก่ บุ คคล ครอบครัว องค์กร หน่ ว ยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอืนทีจัดการศึกษา
มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิน เอกชน องค์ก รเอกชน องค์ก รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอืนในเรืองเกียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
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2) จัดให้มกี ารสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิมความพร้อมให้ก บั บุคคล ครอบครัว
ชุ มชน องค์ ก รชุ ม ชน องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิน เอกชน องค์ก รวิช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอืนทีร่วมจัดการศึกษา
3) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เอกชน
องค์ก ร-เอกชน องค์ว ิช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน สัง คมอืนร่ ว มกัน จัด
การศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผเู้ รียน
4) ส่ง เสริมสนับ สนุ น ให้มีการจัดกิจกรรมการเรีย นร่ วมกันระหว่ างสถานศึก ษากับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอืน
5) ส่งเสริมสนับสนุ นให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคม
อืน ได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจําเป็ น
6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทังด้านคุณภาพและปริมาณเพือการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ อย่างมีประสิทธิภาพ

15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิ บตั ิ เกียวกับงานด้านวิ ชาการของสถานศึกษา
มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) ศึก ษาและวิเ คาระห์ ร ะเบีย บและแนวปฏิ บัติเ กียวกับ งานด้ า นวิช าการของ
สถานศึกษา เพือให้ผทู้ เกี
ี ยวข้องทุกรายรับรูแ้ ละถือปฏิบตั เิ ป็ นแนวเดียวกัน
2) จัดทําร่างระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพือให้
ผูท้ เกี
ี ยวข้องทุกฝ่ ายรับรูแ้ ละถือปฏิบตั เิ ป็ นแนวเดียวกัน
3) ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
และแก้ไขปรับปรุง
4) นําระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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5) ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กียวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษาและนําไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือใช้ในสถานศึกษา

มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี

1) ศึก ษา วิเคาระห์ คัดเลือ กหนัง สือเรีย นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่า งๆ ทีมีคุ ณภาพ
สอดคล้องกลับหลักสูตรสถานศึกษาเพือเป็ นหนังสือแบบเรียนเพือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
งาน

2) จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึ กหัด ใบ
ใบความรูเ้ พือใช้ประกอบการเรียนการสอน

3) ตรวจพิจารณาคุ ณ ภาพหนัง สือ เรีย น หนัง สือ เสริม ประสบการณ์ หนัง สือ อ่ าน
ประกอบ แบบฝึ กหัด ใบงาน ใบความรูเ้ พือใช้ประกอบการเรียนการสอน

17. การพัฒนาและใช้สือและเทคโนโลยีเพือการศึกษา
เรียนรู้

มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี

1) จัด ให้มกี ารร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรืองการจัดหาและพัฒนาสือการ
และเทคโนโลยีเพือการศึกษาของสถานศึกษา

2) พัฒ นาบุ ค ลากรในสถานศึก ษาในเรืองเกียวกับ การพัฒ นาสือการเรีย นรู้ แ ละ
เทคโนโลยี เพือการศึกษา พร้อมทังให้มกี ารจัดตังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพือเป็ นแหล่ง
เรียนรูข้ องสถานศึกษา
3) พัฒ นาและใช้ส ือและเทคโนโลยีท างการศึก ษาโดยมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาสือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาทีให้ขอ้ เท็จจริงเพือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึน โดยเฉพาะหาแหล่งสือที
เสริมการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
4) พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษาและชุมชน
5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และ
พัฒนาสือและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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18. การรับนักเรียน
หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
1) ให้สถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบ่งเขตพืนทีบริการการศึกษาร่ว มกัน
และเสนอข้อตกลงให้เขตพืนทีการศึกษาเห็นชอบ
2) กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพืนที
การศึกษา
3) ดําเนินการรับนักเรียนตามทีแผนกําหนด
4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนทีมี
ปั ญหาในการเข้าเรียน
5) ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพืนทีการศึกษาทราบ

19. การจัดทําสํามะโนนักเรียน
มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบตั งิ านดังนี
บริการ

1) ประสานงานกับชุมชนและท้องถินในการสํารวจข้อมูล จํานวนนักเรียนทีจะเข้ารับ
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
2) จัดทําสํามะโนผูเ้ รียนทีจะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากสํามะโนผูเ้ รียนให้เขตพืนทีการศึกษารับทราบ

20. การทัศนศึกษา มีหน้ าทีรับผิดชอบปฏิ บตั ิ งานดังนี
1) วางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
2) ดําเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที
กําหนด

