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กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ค ำสั่ง โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 

ที่      / 2558 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณะครูปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบข่ำย และภำรกิจ กำรบริหำร และจัดกำรสถำนศึกษำ 

............................................................................. 

เพ่ือให้กำรบริหำร และจัดกำรสถำนศึกษำ สอดคล้องกับกำรบริหำร กำรศึกษำของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ตำมโครงสร้ำงใหม่ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่ำ กำรบริหำร และ จัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ จะ
เปลี่ยนแปลง ไปจำกเดิม อย่ำงมำก กล่ำวคือ มีอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรบริหำร และจัดกำรศึกษำ ทำงด้ำนวิชำกำร 
งบประมำณ บุคลำกรบริหำรทั่วไปและด ำเนินกำร ได้อย่ำงคล่องตัว ตำมกำรปฏิรูปกำรศึกษำมีควำมมุ่งหมำยที่
จะจัดกำรศึกษำเพ่ือ กำรพัฒนำ คนไทยเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีควำมสำมำรถ และมีควำมสุข กำร
ด ำเนินงำน ให้บรรลุ เป้ำหมำย อย่ำงมีพลัง และ มีประสิทธิภำพ จ ำเป็นที่จะต้อง มีกำรกระจำยอ ำนำจ และให้
ทุกฝ่ำย มีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
และเป็นไปตำม หลักกำรของพระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ พ. ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีกำร จัดระบบโครงสร้ำง และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ของไทยมีเอกภำพ เชิงนโยบำย 
และมีควำมหลำกหลำย ในทำงปฏิบัติ มีกำรกระจำยอ ำนำจ ไปสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำดังปรำกฏ
ในบทบัญญัติ มำตรำที่ 39 ที่ว่ำ 

“มำตรำ 39 ก ำหนดให้กระทรวงกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรศึกษำทำงด้ำนวิชำกำร
งบประมำณ กำรบริหำรบุคคล และกำรบริหำรทั่วไปไปยังคณะกรรมกำร และส ำนักงำนเขต พ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำโดยตรง” 

กำรกระจำยอ ำนำจดังกล่ำว จะท ำให้สถำนศึกษำ มีควำมคล่องตัว มีสละในกำรบริหำรจัดกำร เป็นไป
ตำมหลักของกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียน เป็นฐำน ( school based management ) ซึ่งเป็นกำรสร้ำง 
รำกฐำนและควำมเข้มแข็ง สำมำรถจัดกำรศึกษำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำนและสำมำรถพัฒนำ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

จำกแนวคิดดังกล่ำว เพื่อให้สถำนศึกษำมีควำมคล่องตัวมีอิสระและควำมเข้มแข็ง รัฐ จึงให้ 
สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล โดยมีบัญญัติไว้ ในพระรำชบัญญัติ ระเบียบกำรบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ. ศ. 2546 ในมำตรำ 35 ดังนี้ 

“มำตรำ 35 สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำนตำมมำตรำ 34 (2) เฉพำะที่โรงเรียน มีฐำนะเป็น
นิติบุคคล เมื่อมีกำรยุบเลิกสถำนศึกษำ ตำมวรรคที่ 1 ให้ควำมเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง” 



ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำร สถำนศึกษำ และกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของข้ำรำชกำรครู ของโรงเรียนบ้ำน
ก้ำงปลำ ด้วยควำมเอำใจใส่ รับผิดชอบงำน ด ำเนินไปได้ ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพเต็ม
ควำมสำมำรถ ก่อให้เกิดผลดี แต่งำนที่ได้รับมอบหมำย และเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร เน้นกระบวนกำรพัฒนำ
เป็นระบบให้เต็มตำมศักยภำพ เพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียน และสถำนศึกษำโดยตรงจึงขอแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อ
ต่อไปนี้รับผิดชอบขอบข่ำยกำรบริหำร สถำนศึกษำทั้ง 4 ด้ำนและงำนอ่ืนๆ 

ทั้งนี ้ตั้งแต ่วันที่         เดือน พฤษภำคมพ. ศ. 2558 

สั่ง ณ วันที่           เดือน พฤษภำคมพ. ศ. 2558 

 

     ลงชื่อ................................................ 

       ( นำยพลไชย   พลเพชร ) 

ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบข่ำย ภำรกิจ กำรบริหำรงำนกำรจัดกำรสถำนศึกษำทั้ง 4 งำน ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 
นำยพลไชย  พลเพชร 

           
          บังคับบัญชำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ บริหำรกิจกำร ของสถำนศึกษำ กำรวำงแผน กำร
ปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน ทั้ง 4 
งำนงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมำย ระเบียบแบบแผน
ต่ำงๆ รวมทั้งนโยบำยของกระทรวง ทบวง กรม และมติของ 
คณะรัฐมนตรี ตำมสำยงำนบังคับบัญชำ 
          มีหน้ำที ่โดยปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในกำรช่วยบริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ 
กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  กำรควบคุม  ก ำกับติดตำมดูแล  
         1. รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนก้ำงปลำ ใน
กรณีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไปรำชกำรหรือไม่อำจสำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรหรือท่ีได้รับมอบหมำย  
          2. กำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงำนบุคคลกำร
บริหำรงำนงบประมำณกำรบริหำรงำนทั่วไปให้ถูกต้องตำมระเบียบ
แบบแผน ของทำงรำชกำร และควบคุมงำนทั้ง 4 งำน และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ให้ทันตำมก ำหนดเวลำ พิจำรณำกลั่นกรอง บันทึกควำม
คิดเห็น ก่อนที่จะเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
          3. รับผิดชอบงำนนโยบำย และงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้รับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 
นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 
 
 
 
 
 
นำงวรำภรณ์  บัวชุม 
 
 
 
 
 
นำงณิชำกร  พลเวียง 
 
 
 
 
 
นำงมลธิยำ  วิลัยรัตน ์

 
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 

            มีหน้ำที่ควบคุมดูแล ก ำกับ ติดตำมกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
ประสำนควำมร่วมมือ ทุกฝ่ำย เ พ่ือน ำเสนอผู้บริหำรโรงเรียน          
ตำมล ำดับ และสรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
 
 

หัวหน้าการบริหารงบประมาณ 
            มีหน้ำที่ควบคุมดูแล ก ำกับติดตำม กำรบริหำรงบประมำณ 
ประสำนควำมร่วมมือทุกฝ่ำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรโรงเรียน ตำมล ำดับ
และสรุปผลกำรปฏิบัติงำน  
 
 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
             มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ก ำกับติดตำม กำรบริหำรงำนบุคคล
ประสำนควำมร่วมมือทุกฝ่ำยเพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรโรงเรียน 
ตำมล ำดับและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
 
 

หัวหน้าการบริหารงานทั่วไป 
            มีหน้ำที่ควบคุมดูแล ก ำกับติดตำม กำรบริหำรงำนทั่วไป 
ประสำนควำมร่วมมือเพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรโรงเรียน ตำมล ำดับและ
สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



1. กำรบริหำรงำนวิชำกำร 

งำนวิชำกำรเป็นงำนหลักหรือเป็นภำรกิจหลักของสถำนศึกษำท่ีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ   
พ. ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม๖ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มุ่งให้กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปให้
สถำนศึกษำให้มำกท่ีสุด ด้วยเจตนำรมณ์ที่จะให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยส ำคัญ ท ำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง ในกำรบริหำรจัดกำร สำมำรถพัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ตลอดจนกำรวัดผล ประเมินผล รวมทัง้กำรวัดปัจจัยเกื้อหนุนกำร พัฒนำคุณภำพนักเรียน
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 

ขอบข่ำย/ ภำรกิจ  

1. กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร  
2. กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ กำรให้ควำมเห็น กำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น 
3. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
4. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
5. กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  
6. กำรวัดผล ประเมินผล กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
7. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
8.  กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ  
9. กำรนิเทศ กำรศึกษำ  
10. กำรแนะแนว  
11. กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
12. กำรส่งเสริมชุมชน ให้มี ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร  
13. กำรประสำนควำมร่วมมือ ในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน 
14. กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัวองค์กรหน่วยงำนสถำนประกอบกำรและ

สถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ 
15. กำรจัดท ำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  
16. กำรคัดเลือกหนังสือเรียน เพื่อใช้ในกำรศึกษำ  
17. กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 



1. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1 นำยพลไชย  พลเพชร 
2 นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 

1.1 กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ช่วงชั้น ของ
หลักสูตร กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และจัดท ำสำระกำร
เรียนรู้รำยปี หรือ รำยภำค ระดับประถมศึกษำ และ
ระดับมัธยมศึกษำ 

1.2 ก ำหนดโครงสร้ำง หลักสูตรสถำนศึกษำแต่ละระดับ
หน่วยน้ ำหนัก และสัดส่วนเวลำเรียน  

1.3 กำรจัดท ำรำยวิชำและค ำอธิบำย 
1.4 จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
1.5 ก ำหนดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
1.6 ก ำหนดสื่อกำรเรียนรู้และหน่วยกำรเรียน  
1.7 ก ำหนดระเบียบวิธีกำร วัดและประเมินผลอ้ำงอิง 
 
- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ. ศ. 2542 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 หมวดที่ 4 แนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 22-30 

- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
- นโยบำยของรัฐบำล  
- นโยบำยระเบียบประกำศค ำสั่ง สพฐ. และสพท. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น   

ผู้รับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 
นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 
คณะครูทุกคน 
 

 
2.1 วิเครำะห์มำตรฐำนช่วงชั้นกับสำระกำรเรียนรู้ช่วงชั้นระดับ
ประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ 
2.2 วิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังรำยปีกับสำระกำรเรียนรู้
รำยปีแต่ละกลุ่มสำระแล้วน ำส่วนที่เป็นท้องถิ่นใส่ไว้ในส่วนนี้ 
2.3 วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือจะได้ทรำบถึงจุด เน้น
หรือประเด็นที่สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและแนวทำงกำรจัดท ำ
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นว่ำควรจะอยู่ในกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้ใด
ชั้นปีใดเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำนหรือรำยวิชำที่ต้องกำรเรียนเพ่ิมเติม 
2.4 ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลสำระสนเทศของสถำนศึกษำและ
ชุมชน 
2.5 จัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของสถำนศึกษำ 
2.6 ก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตร สถำนศึกษำแต่ละช่วงชั้นหน่วย
น้ ำหนักและสัดส่วนเวลำเรียน 
2.7 จัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ 
2.8 จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2.9 ก ำหนดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
2.10 ก ำหนดสื่อกำรเรียนรู้และสื่อกำรเรียน 
2.11 ก ำหนดระเบียบวิธีและกำรวัดผลประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 
1 นำยพลไชย  พลเพชร 
2 นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 
 คณะครูทุกคน 
 
 
 
 

3.1 กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
- วิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำตอนต้น 
- ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังรำยปี รำยภำค สำระกำร
เรียนรู้รำยปีรำยภำค 
- ก ำหนดโครงสร้ำงของ หลักสูตร แต่ละช่วงชั้น น้ ำหนัก/
หน่วยกิต และสัดส่วนภำคเรียน 
- ก ำหนดรำยวิชำ และจัดท ำ ค ำอธิบำยรำยวิชำให้สอดคล้อง
กับโครงสร้ำงหลักสูตร 
- ท ำรูปเล่มหลักสูตรของสถำนศึกษำที่ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะที่พึงประสงค ์โครงสร้ำง
หลักสูตร ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง สำระกำรเรียนรู้รำยปีและ
เกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
3.2 วำงแผนกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ  
- จัดหำเลือกใช้สื่อและพัฒนำสื่อ  
- กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และออกแบบกำรเรียนรู้ 
- ก ำหนดระเบียบวิธีกำรวัดผลประเมินผลของสถำนศึกษำ 
- คัดกรองและจัดระบบแนะแนว 
- ก ำหนดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและวิธีกำรประเมินผล 
- ก ำหนดวิธีกำรพัฒนำกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ เขียนและ
ประเมินผล 
- ก ำหนดวิธีกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกำร
ประเมินผล 
- วิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรศึกษำเด็ก รำยบุคคล 
3.3 ด ำเนินกำรใช้หลักสูตร 
3.4 นิเทศก ำกับติดตำมประเมินผลกำรใช้หลักสูตร 
3.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและเขียนรำยงำน 
3.6 น ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรตำม
ควำมเหมำะสม 
 
 



4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 
1 นำยพลไชย  พลเพชร 
2 นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 
 คณะครูทุกคน 
 
 

4.1 ศึกษำวิเครำะห์คัดเลือกหนังสือสื่อกำรเรียนกำรสอนพัฒนำ
ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆให้เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 
4.2 จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีเนื้อหำสำระและกิจกรรมที่สอดคล้อง 
กับควำมสนใจควำมถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนกำรคิดกำร
จัดกำรเผชิญสถำนกำรณ์กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ กำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริงและปฏิบัติจริงส่งเสริมให้รักกำรอ่ำนและใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่ำงต่อเนื่องกำรผสมผสำนควำมรู้ด้ำนต่ำงๆกำรสมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรมค่ำนิยมและลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ
เนื้อหำสำระ 
4.3 จัดให้มีกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนแก่ครู ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ต่ำงๆโดยกำรนิเทศหลำกหลำยรูปแบบเพื่อกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสม 
4.4 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและ ( ครูทุกคนเป็นแนะแนว)  
จัดกิจกรรมแนะแนวโดย 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
- จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมแบบบันทึกและจัดท ำสื่อ 
- ให้ค ำปรึกษำกำรแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนำตนเอง 
- ให้ค ำปรึกษำกำรศึกษำต่อและแนะน ำอำชีพ 
จัดกิจกรรมนักเรียนโดย 
- สนับสนุนเกื้อกูลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เช่นโครงงำน 
- ส่งเสริมควำมถนัดควำมสนใจ ควำมสำมำรถควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนเช่นชมรมทำงวิชำกำร 
- ส่งเสริมกำรท ำประโยชน์ต่อสังคมเช่นกิจกรรม ลูกเสือ ยุวกำชำด 
เนตรนำรี 
- ส่งเสริมกำรฝึกปฏิบัติงำน ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
- จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และจัดหำวัสดุปกรณ์ 
- จัดท ำแผนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมแบบบันทึกรำยงำนผล 
 
 
 



5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 
 นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 
 คณะครูทุกคน 
 

 
5.1 ส่งเสริมให้ใช้วิธีกำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ 
5.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตำมควำมเหมำะสม 
5.3 ส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำน และใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง 
5.4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม 
5.5 ส่งเสริมกำรจัดบรรยำกำศกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
แรงเรียนรู้ให้อู้ต่อกำรเรียนรู้ 
5.6 น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นควำมร่วมมือเครือข่ำยผู้ปกครองชุมชน
ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและกระบวนกำรเรียนรู้
ตำมควำมเหมำะสม 
5.7 ส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำง 
หลำกหลำยและต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมควำม
เหมำะสม 
 
 

 

6. การวัดผล ประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการเรียน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 
 นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 
 คณะครูทุกคน 
 

6.1 กำรก ำหนดระเบียบ วัดผลประเมินผล 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำระเบียบวัดและประเมินผลกำร
เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 
- พิจำรณำร่ำงระเบียบประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนพ.ศ. 2551 
- ประชำพิจำรณ์โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
- เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมเห็นชอบ 
- ประกำศใช้ระเบียบ 
- ปรับปรุงพัฒนำแก้ไขให้ควำมเหมำะสมสอดคล้องกับเหตุกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลง 
 



6.2 ภำรกิจ กำรวัดผลและ ประเมินผลกำรเรียนรู้ 
6.2.1 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 
กลุ่มสำระ 
1) ด ำเนินกำรประเมินผลก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง 
พ้ืนฐำนของผู้เรียน 
2) ประเมินผลระหว่ำงเรียนและหลังเรียนปลำยภำคและปลำยปี
เพ่ือน ำผลไปตัดสินผลกำรเรียน 
3) เลือกตำมวิธีกำรประเมินเครื่องมือกำรประเมินอย่ำงรักหลำย
เน้นกำรประเมิน ตำมสภำพจริงครอบคลุมสำระและเหมำะสม
กับธรรมชำติของผู้เรียน 
4) ซ่อมเสริมปรับปรุงแก้ไขผลกำรเรียนของผู้เรียนเกณฑ์กำร
ประเมินให้พัฒนำเต็มควำมสำมำรถ  
5) ตัดสินผลกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
6) จัดกำรเรียนซ่อมเสริมและเรียนซ้ ำรำยวิชำที่ไม่ผ่ำนกำรตัดสิน
ผลกำรเรียนและให้ประชุมพิจำรณำให้ผู้เรียนที่มีผลกำรเรียนทุก
รำยวิชำมีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1 ให้เรียนซ้ ำชั้น 
7) ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้อนุมัติผลกำรประเมินและตัดสินผล
กำรเรียน 
6.2.2 กำรประเมินกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1) ครผูู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสิน กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่เป็นรำยกิจกรรม 
2) ประเมิน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและใน 2 ด้ำน คือกำรผ่ำน
จุดประสงค์ของกิจกรรมและกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดย
พิจำรณำจำกจ ำนวนเวลำที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
3) ตัดสินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับคือ ผ่ำนและไม่ผ่ำน
โดยผู้ได้รับกำรตัดสินให้ผ่ำนจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้ง 2 
ด้ำน 
4) ประเมินและกำรตัดสินกิจกรรมผ่ำนช่วงชั้นตำมเกณฑ์ท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด 
5) ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้ อนุมัติผลกำรประเมินและตัดสิน
กำรปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

 



  
6.2.3 กำรประเมินคุณลักษณะอันประสงค์ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถำนศึกษำจำกผู้เกี่ยวทุกฝ่ำย 
2) ก ำหนดคุณลักษณะอันประสงค์ของสถำนศึกษำ 
3) ก ำหนดแนวกำรด ำเนินกำรประเมินเป็นรำยคุณลักษณะโดย
ประเมิน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
4) ด ำเนินกำรประเมินและสรุปเป็นรำยภำค 
5) แจ้งผลกำรประเมินให้ผู้เรียนทรำบและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
6) ประเมินผ่ำนช่วงชั้นตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
7) ผู้บริหำรเป็นผู้อนุมัติผลกำรประเมินและตัดสินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
6.2.4 กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
1) คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเกณฑ์มำตรฐำนและแนว
ทำงกำรประเมิน 
2) ประกำศเกณฑ์มำตรฐำนและแนวทำงและวิธีกำรประเมิน 
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและตัดสินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์
และเขียน 
4) ด ำเนินกำร ประเมินปลำยภำค/ปลำยปีและประเมินผ่ำน
ระดับชั้นชั้นประถมศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
5) ผู้บริหำรอนุมัติผลกำรประเมินและตัดสินกำรประเมิน คิด 
วิเครำะห์ เขียน 
6.2.5 กำรประเมินคุณภำพระดับชำติ 
1) เตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมที่จะรับกำรประเมิน 
2) เตรียมบุคลำกร สถำนที่ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับกำร
ประเมิน 
3) สร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจ และควำมส ำคัญแก่ครูและ
ผู้เรียน 
 
 
 

 



 6.3 กำรพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
6.3.1 จัดอบรมพัฒนำกำรจัดสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือให้ครูได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
6.3.2 จะสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้และสภำพผู้เรียน 
6.3.3 น ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงเครื่องมือ และใช้เป็น
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
6.3.4 พัฒนำปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน 
6.4 กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
6.4.1 ประสำนกำรจัดกำรวัดผลประเมินผลระดับสถำนศึกษำ 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรเทียบโอน ผลกำรเรียนจัดท ำมำตรฐำนกรอบ
และเกณฑ์กำรประเมินผลเพ่ือกำรเทียบโอนผลกำรเรียนของ
สถำนศึกษำ 
- จัดท ำแผนกำรวัดและประเมินผลสร้ำงเครื่องมือแบบฟอร์มต่ำงๆใน
กำรด ำเนินกำรเทียบโอน 
- จัดและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
- ประกำศผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
6.4.1 เทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรย้ำยที่เรียนจำกสถำน
ประกอบกำรจำกพ้ืนฐำนกำรประกอบอำชีพ 
- พิจำรณำหลักทำงกำรศึกษำแสดงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ผู้เรียน 
- พิจำรณำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกปฏิบัติจริงโดยกำร
ทดสอบ 
- พิจำรณำจำกควำมสำมำรถและกำรปฏิบัติได้จริงโดยกำรประเมิน
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย จัดท ำทะเบียนขอเทียบโอนผลกำรเรียน
และออกหลักฐำนกำรเรียน/กำรเทียบโอน 
6.5 กำรตัดสินและอนุมัติผลกำรเรียนผ่ำนช่วงชั้นระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำตอนต้น 
6.5.1นำยทะเบียนของสถำนศึกษำ ตรวจสอบข้อมูลผลกำรเรียนของ
ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรจบระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้นของสถำนศึกษำ 

 



  
6.5.2 จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้เรียนที่จบช่วงชั้นพร้อมตรวจทำนควำม
ถูกต้องไม่ให้มีข้อผิดพลำดใดๆทั้งสิ้น 
6.5.3 เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรเพื่อให้ควำม
เห็นชอบ 
6.5.4 ผู้บริหำรสถำนศึกษำออกค ำสั่งแต่งตั้งผู้จัดท ำเอกสำรรำยงำน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ประกอบด้วย ผู้เขียน ผู้ทำน ผู้ตรวจสอบ
และมีนำยทะเบียนเป็นหัวหน้ำ 
6.5.5 ผู้บริหำรอนุมัติผลกำรเรียน โดยลงนำมในเอกสำรรำยงำนผล
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
6.5.6 จัดส่งเอกสำรให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
6.6 กำรออกหลักฐำนแสดงผลกำรเรียนจบกำรศึกษำ 
กำรจัดท ำเอกสำรประเมินผล ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- ระเบียบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) 
- หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.2) 
- แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) 
ก. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำควบคุมและบังคับแบบ 
1. ระเบียบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสำรบันทึกข้อมูลผล
กำรเรียนของผู้เรียนตำมสำระกำรเรียนรู้กลุ่มวิชำและกิจกรรมต่ำงๆ
ที่ได้รับในแต่ละช่วงชั้นของหลักสูตรกำรศึกษำอันพ้ืนฐำนเพื่อใช้เป็น
หลักฐำนแสดงสถำนะภำพและควำมส ำเร็จในกำรศึกษำของผู้เรียน
แตล่ะคนและใช้เป็นหลักฐำนในกำรสมัครเข้ำ ศึกษำต่อเข้ำท ำงำน
หรือด ำเนินกำรในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องข้อก ำหนดของเอกสำรมีดังนี้ 
1.1 สถำนศึกษำจะต้องจัดท ำระเบียบแสดงผลกำรเรียนของผู้เรียน
โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดเท่ำนั้น ซึ่งสั่งชื้อได้
จำกหน่วยงำนที่กระทรวง ศึกษำธิกำรมอบหมำยให้จัดพิมพ์และ
จ ำหน่ำยเพื่อใช้เป็นแบบเดียวกัน และเกิดควำมสะดวกในกำร
ตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อเอกสำรระหว่ำงสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนต่ำงๆ 
 

 

 

 



  
1.2 สถำนศึกษำต้องจัดท ำต้นฉบับระเบียนแสดงผลกำรเรียน ของ
ผู้เรียนทุกคนเก็บรักษำไว้ตลอดไปและระมัดระวังดูแลรักสำไม่ให้
ช ำรุดเสียหำย สูญหำย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้เป็น
อันขำดเพ่ือควำมสะดวกในกำร ค้นหำข้อมูลและสถำนศึกษำอำจ
เก็บข้อมูลในเอกสำรนี้ในรูปของ CD-ROM หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดอีก
ทำงก็ได้ 
1.3 เมื่อผู้เรียนส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละช่วงชั้นสถำนศึกษำจะต้อง
ท ำระเบียน ผลกำรเรียนให้ผู้เรียนทุกคนโดยด ำเนินกำรจัดท ำตำมที่
ค ำสั่งก ำหนด 
1.4 กรณีผู้เรียนย้ำยสถำนศึกษำจะต้องจัดท ำระเบียนแสดงผลกำร
เรียนของนักเรียนในช่วงชั้นที่ก ำลัง ศึกษำอยู่โดยกรอกข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันให้ถูกต้องสมบูรณ์ให้ผู้เรียนน ำไปเป็นหลักฐำนกำรสมัคร
เข้ำเรียนที่สถำนศึกษำใหม่ให้สถำนศึกษำใหม่ที่รับผู้เรียนไว้จัดท ำ
ต้นฉบับ ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของนักเรียนส ำหรับผู้เรียนใหม่
โอนผลกำรเรียนและใช้เอกสำรที่จัดท ำให้ใหม่ บันทึกผลกำรเรียน
ของผู้เรียนต่อไปส่วนต้นฉบับจำกสถำนศึกษำเดิมให้ถ่ำยเอกสำร
เก็บไว้เป็นหลักฐำนส ำหรับตรวจสอบควบคุมกับเอกสำรที่จัดท ำข้ึน
ใหม่ 
1.5 กรณีผู้ เรียนรับระเบียนแสดงผลกำรเรียนของตนไปแล้วเกิด
กำรช ำรุด สูญหำย ถ้ำผู้เรียนต้องกำรเอกสำรฉบับใหม่ให้
สถำนศึกษำออกเอกสำรฉบับใหม่ให้แก่ผู้เรียน โดยคัดลอกจำก
ต้นฉบับเอกสำรที่เก็บรักษำไว้ โดยหัวหน้ำสถำนศึกษำ และนำย
ทะเบียนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนำม 
1.6 กรณทีี่ผู้เรียนต้องกำรระเบียนแสดงผลกำรเรียนที่เป็น
ภำษำอังกฤษ ให้ออกเอกสำรตำมข้อมูลเดิมของต้นฉบับด้วย
ภำษำอังกฤษ 
1.7 กรณีต้นฉบับเดิมเอกสำรเกิดสูญหำยให้แจ้งยกเลิกกำรใช้
เอกสำร 
 
 
 

 



  
2. หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ ( ประกำศนียบัตร ) ( ปพ.3)  
2.1 เป็นเอกสำรแสดงวุฒิกำรศึกษำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็น
รำยบุคคล 
2.2 เป็นเอกสำรที่ออกให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยสมบูรณ์แล้ว 
ดังนี้ 
- ผู้ส ำเร็จหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ( ชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 3) 
2.3 กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ก ำหนดรูปแบบเอกสำรรวมทั้ง
กำรออกใบแทนเอกสำร และใบแปลเอกสำรเพ่ือให้สถำนศึกษำ
น ำไปใช้ออกให้แก่ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำเป็นผู้ 
ควบคุมกำรจัดท ำกำรเก็บรักษำและกำรออกเอกสำรทั้งกำรออก
ใบแทนเอง 
2.4 กรณเีรียนรับเอกสำรไปแล้ว ถ้ำผู้เรียนมีควำมประสงค์ขอรับ
เอกสำรนี้ใหม่สถำนศึกษำจะต้องออกใบแทน ให้โดยใบแทนจะมี
ลักษณะแตกต่ำงจำกเอกสำรจริงตำมรูปแบบ ที่
กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนด 
2.5 สถำนศึกษำจะต้องเก็บรักสำและควบคุมแบบพิมพ์ของ
เอกสำรให้ปลอดภัยอย่ำให้ ช ำรุด หรือมีผู้น ำไปใช้ในทำงมิชอบ
เป็นอันขำด 
3. แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3)  
3.1 เป็นเอกสำรส ำหรับบันทึกรำยงำนรำยชื่อและข้อมูลผู้ส ำเร็จ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแต่ละระดับได้แก่ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีที่ 6 ส ำหรับหลักสูตรกำรศึกษำ 9 ปี (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่
3) 
3.2 ให้สถำนศึกษำใช้แบบพิมพ์ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 
นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 
 
 

สถำนศึกษำต้องก ำหนดให้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำด้วยกำรใช้กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ 
1. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร พัฒนำกำรเรียนรู้ 
2. วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
4. ประเมินผลกำรเรียน พบปัญหำต้องกำรพัฒนำต้องท ำกำร
วิจัย 
  4.1 วิเครำะห์ปัญหำ กำรพัฒนำ (รู้ผลวิเครำะห์เหตุปัญหำ ) 
  4.2 วำงแผนแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ 
  4.3 จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ 
  4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล 
  4.5 สรุปผลกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำและน ำไปปรับปรุงทุก
ขั้นตอน  
กำรวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1. วิเครำะห์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนและควำมต้องกำรเพ่ือก ำหนดทิศทำงและวิสัยทัศน์และ
แนวทำงกำรแก้ไขผดุงพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน 
2. จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนระยะปำน
กลำง 3-5 ปี แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
3. ด ำเนินกำรตำมแผน 
4. นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำ พบปัญหำต้องกำร
พัฒนำ ต้องท ำวิจัย 
 4.1 วิเครำะห์ปัญหำกำรพัฒนำ 
 4.2 วำงแผนแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำ 
 4.3 จัดกิจกรรมแก้ปัญหำ กำรพัฒนำ 
 4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล 
 4.5 สรุปผลกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำ 
 

 



8. กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 
นำงมลธิยำ  วิลัยรัตน์  

 
1. ส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู่ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในบริเวณใกล้เคียง (จดท ำ
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้) 
2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำให้พอเพียง
และสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3. จัดท ำเอกสำรรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน สถำนศึกษำ อ่ืนๆ ที่จัดกำรศึกษำใน
บริเวณใกล้เคียง 
4. จัดระเบียบแหล่งเรียนรู้ภำยใน โรงเรียนให้เชื่อมต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือมุม
หนังสือในห้องเรียน 
5. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ของสถำนศึกษำของตนเอง เช่น จัดท ำแผนที่เส้นทำงระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ำยห้องสมุดประชำชน ห้องสมุดสถำบันกำรศึกษำ
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. จัดตั้งและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนำให้
เกิดองค์ควำมรู้ วำงแผนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
7. ประสำนควำมร่วมมือวำงแผนกับสถำนศึกษำอ่ืน บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำโดยส่งเสริมกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ ที่แต่ละแห่งมีเพ่ือใช้ประโยชน์ให้เกิดกำรเรียนรู้
ร่วมกัน 
8. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งภำยใน
และภำยนอกโรงเรียนในสังกัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึง
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
 
 
 

 



9. การนิเทศการศึกษา 

ผู้รับผิชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 
 
 

 
1. จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนภำยใน
สถำนศึกษำ 
- ตั้งกรรมกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
- วำงแผนนิเทศภำยใน สถำนศึกษำโดยใช้กิจกรรมที่หลำกหลำย
และเหมำะสมกับสถำนศึกษำ 
- จัดท ำเครื่องมือนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอน 
2. สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้ำใจ
กระบวนกำรนิเทศภำยใน 
3. ด ำเนินกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนระดับ
โรงเรียน กลุ่มสำระวิชำ และรำยวิชำ 
- สร้ำงควำมตระหนักควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
- ก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศ 
- ด ำเนินกำรตำมแผนนิเทศ 
4. ประเมินผลระบบและกระบวนกำรนิเทศในสถำนศึกษำ 
- ตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรนิเทศ 
- จัดท ำเครื่องมือประเมินผลกำรนิเทศ 
- ประเมินผลกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
- น ำผลกำรนิเทศไปพัฒนำ 
5. ประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำระบบและ
กระบวนกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำ 
- ขอควำมร่วมมือเป็นวิทยำกรพัฒนำผู้นิเทศเกี่ยวกับควำมรู้และ
ทักษะกำรนิเทศงำนวิชำกำรเรียนกำรสอนและกำรสร้ำงเครื่องมือ
นิเทศ 
- ขอควำมร่วมมือประเมินระบบและกระบวนกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรจัดระบบกำรนิเทศ
ภำยในกับสถำนศึกษำอ่ืนหรือเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 
 
 

 

 



 

    - รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำที่จัดกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
   - ศึกษำดูงำนสถำนศึกษำที่จัดกำรนิเทศภำยในที่มี
คุณภำพ 
   - พัฒนำระบบกระบวนกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ โดยหัวหน้ำกลุ่มสำระและผู้บริหำรแบบ
กัลยำณมิตร หรือระหว่ำงครูผู้สอน ศึกษำสถำนกำรณ
โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือเชื่อมโยงองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์เดิม 
   - ปรับปรุงพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำงต่อเนื่องจน
เกิดผลดีต่อกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
   - แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เรียนรู้ระหว่ำงครูกลุ่ม
สำระ สถำนศึกษำหรือสถำบันอื่น 

 

 10. การแนะแนว 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำงมะลิวัลย์  สั้นจันดำ   1. จัดระบบกำรแนะแนวทำงวิชำกำรและวิชำชีพ

ภำยในสถำนศึกษำ โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
- ตั้งคณะกรรมกำรแนะแนวภำยในสถำนศึกษำ (ครู
ทุกคนเป็นครูแนะแนว) 
- วำงแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพภำยในสถำนศึกษำ 
   2. ด ำเนินกำรแนะแนวและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
โดยควำมร่วมมือของครูทุกคนภำยในสถำนศึกษำ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับฝ่ำยปกครอง ครูที่ปรึกษำ
และครูทุกคน เพ่ือท ำควำมเข้ำใจและขอควำมร่วมมือ
จัดกิจกรรมตำมแผน 
-จัดกิจกรรมแนะแนววิชำกำรและวิชำชีพตำมแผนที่
วำงไว้ 
   3. ติดตำมและประเมินผลระบบและกระบวนกำร
แนะแนวในสถำนศึกษำ 
- จัดท ำเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว 
- ด ำเนินติดตำม ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
   4. ประสำนควำมร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ



ประสบกำรณ์ด้ำนกำรแนะแนวกับสถำนศึกษำอ่ืนและ
เครือข่ำยแนะแนวภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ 
- ศึกษำดูงำนสถำนศึกษำที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและแนะแนวดีเด่น 
- พัฒนำระบบแนะแนวภำยในสถำนศึกษำแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 

 

11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงพัฒนำพร  พิมพ์สุภำ 1. จัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

ตำมท่ีกระทรวงก ำหนด ดังนี้ 
   1.1 กำรจัดระบบกำรบริหำรและสำรสนเทศ 
   1.2 กำรพัฒนำมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 
   1.3 กำรจัดท ำแผนพัฒนำหรือแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   1.4 กำรด ำเนินงำนตำมแผน 
   1.5 กำรตรวจสอบและทบทวนคุณภำพทำงกำร
ศึกษำ 
   1.6 กำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
   1.7 กำรรำยงำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
   1.8 กำรผดุงระบบกำรประกันคุณภำพ 
2. จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพทำงกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ โดยมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
   3.1 ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
   3.2 ก ำกับติดตำมให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ 
   3.3 เสนอสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะบุคคลท ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ทบทวน และรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (รำยงำนประจ ำปี) 
4. สร้ำงควำมตระหนักเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในแก่



บุคคลภำยในสถำนศึกษำ 
5. บุคคลภำยในสถำนศึกษำร่วมกันท ำแนวปฏิบัติ ใน
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพื่อกำร
ยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
6. จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่มีข้อมูลครอบคลุม
ภำรกิจและสำมำรถแสดงถึงประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำได้อย่ำงเพียงพอ ถูกต้องชัดเจน เป็น
ปัจจุบัน และสำมำรถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 
7. ก ำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหรือกำรศึกษำปฐมวัย 
8. จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือแผนกล
ยุทธ์ของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
9. จัดท ำแผน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ทบทวน และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
10. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/
แผนกลยุทธ์ 
11. ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ทบทวนและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ/ แผนกลยุทธ์ 
12. ประเมินกำรด ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของ
กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่
ก ำหนด 
13. จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจ ำปี 
14. ศึกษำ วิจัย เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 12. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 



ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 1. ด ำเนินกำรเสริมควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับ

ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันทำงสังคมอ่ืน ๆ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน สำมำรถเลือกภูมิ
ปัญญำ และวิทยำกรต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำชุมชนให้
สอดคล้องกับสภำปัญหำและควำมต้องกำร โดย
ร่วมมือกับชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันทำง
สังคมอ่ืน ๆ 
3. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว และชุมทิ้งถิ่น 
4. จัดให้ควำมรู้ เสริมสร้ำงควำมคิด และเทคนิค
ทักษะทำงวิชำกำร เพ่ือพัฒนำทักษะวิชำชีพ และ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมให้ประชำกำรในชุมชน ท้องถิ่น เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำและที่
จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน อ่ืนที่จัด
กำรศึกษำ 

 

13. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 1. ส ำรวจควำมต้องกำรและประสำนควำมช่วยเหลือ

ทำงด้ำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำของรัฐเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีจัดกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนและระดับอุดมศึกษำ ทั้งบริเวณใกล้เคียง 
ภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน 
2. ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกร
ภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมพัฒนำกำร
ของนักเรียนทุกด้ำน รวมทั้งสืบสำนจำรีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
ตลอดจนประสำนงำนองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน
เพ่ือให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิชำกำรของชุมชน และมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น 
4. สถำนศึกษำเป็นศูนย์บริกำรด้ำนวิชำกำรท่ีสำมำรถ
เชื่อมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับแหล่ง
วิชำกำรมนที่อ่ืน ๆ 
5. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำร่วมกับชุมชนตัดกิจกรรม



ร่วมกัน 
6. สร้ำงเครื่องข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำร
กับองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
7. สนับสนุนรำยงำนและประชำสัมพันธ์ควำมร่วมมือ
ที่ประสบผลส ำเร็จให้แก่เครือข่ำยและสำธำรณะชนได้
รับทรำบ 
8. สถำนศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรแก่ชุมชน 
หน่วยงำน ส่วนรำชกำรและกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

 14. การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 1. ส ำรวจและศึกษำข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้ง

ควำมต้องกำรในกำรได้รับกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบัน
อ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ และสถำบัน
สังคมอ่ืน 
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งด้ำนคุณภำพและ
ปริมำณ เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำวิชำกำรและพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบัน สังคมอ่ืนที่
จัดกำรศึกษำ 
5. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบัน
สังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 

 

15. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์    เอกสำรประกอบกำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงำนวิชำกำร ได้แก่ 
1. แนวทำงกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 



2. คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน คู่มือกำรบริกำร
จัดกำรแนะแนว 
3. คู่มือพัฒนำสื่อกำรเรียน 
4. แนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียน 
5. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 

16. การคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์ 1. เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพหนังสือ มี 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง 
ส ำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ รำคำจ ำหน่ำย  
ส่วนที่ 2  
2.1 เนื้อหา  
- มีควำมสอดคล้องกับสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของหลักสูตร 
- เนื้อหำมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทันสมัยเป็นที่
ยอมรับในสำขำวิชำ ไม่ควรมีประเด็นขัดแย้งที่ท ำให้
ผู้เรียนสับสน 
- เนื้อหำไม่ขัดต่อควำมม่ันคง ควำมสงบเรียบร้อยของ
ชำติ และไม่ขันต่อศีลธรรมอันดี  
- เนื้อหำมีควำมยำกง่ำยเหมำะสมกับระดับชั้น 
2.2 ภาษาที่ใช้ ภำษำถูกต้อง ชัดเจน สื่อควำมหมำย 
อ่ำนเข้ำใจง่ำย ใช้ภำษำเหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้
ศัพท์เฉพำะได้อย่ำงถูกต้อง 
2.3 กิจกรรมประกอบบทเรียน (ถ้ำมี) 
- สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน 
- ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทเรียน 
- ใช้ค ำสั่งหรือค ำอธิบำยชัดเจนง่ำยต่อกำรปฏิบัติ 
- ใช้ค ำถำมที่ท้ำทำยและกระตุ้นควำมคิด  
- สอดแทรกกิจกรรมได้อย่ำงเหมำะสม 
2.4 ภาพ ตาราง แผนภูมิ  
- ถูกต้องชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
- มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับเนื้อหำ 
- มีรูปแบบกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจ  
- ช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำได้ชัดเจนขึ้น 

 



17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ 1. ส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพปัญหำ กำรจัดหำ 

กำรเลือกใช้และกำรประเมินคุณภำพสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
2. จัดหำสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่ำงหลำกหลำย
เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำกำรด้ำน
วิชำกำร 
3. เลือกใช้สื่อที่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพทำงวิชำกำร
จำกคณะกรรมกำรของสถำนศึกษำ คณะกรรมกำร
ของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษำธิกำรแล้ว 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนำครูเพื่อผลิต พัฒนำสื่อ 
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งประเมินคุณภำพ
สื่อฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่ม
สำระ 
5. จัดให้มีศูนย์สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำ 
6. ประสำนควำมร่วมมือในกำรผลิต จัดหำ พัฒนำ
และแลกเปลี่ยนกำรใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำท่ีทันสมัยกับสถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงำนและสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
7. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิต จัดหำ พัฒนำ 
และใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
8. เผยแพร่สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อกำรศึกษำที่
ครูผลิตและพัฒนำให้สถำบันกำรศึกษำ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ใช้ประโยชน์ต่อกำร
เรียนกำรสอนและพัฒนำวิชำชีพครู 

 

 2. การบริหารงบประมาณ 

 กำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ ในกำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลส ำฤทธิ์และกำรบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน ให้มี
กำรจัดหำผลประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีข้ึนแก่ผู้เรียน 

ขอบข่าย/ภารกิจ 



 1. กำรจัดท ำแผนงบประมำณ 

 2. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

 3. กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 4. กำรโอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

 5. กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

 6. กำรตรวจสอบ กำรติดตำม และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 

 7. กำรตรวจสอบ กำรติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 8. กำรระดมทรัพยำกร และกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 

 9. เงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

 10. งำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

 11. กำรเบิกเงินจำกคลัง 

 12. กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน 

 13. กำรน ำเงินส่งคลัง 

 14. กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 

 15. กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 

 16. กำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน 

 17. กำรวำงแผนพัสดุ 

 18. กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง 

 19. กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ 

 20. กำรจัดหำพัสดุ 

 21. กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำจ ำหน่ำยพัสดุ 

 22. กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 

1. การจัดท าแผนงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำยพลไชย  พลเพชร 
2. นำงวรำภรณ์  บัวชุม 
3. นำงปรีดำ  จันทะมน 

การจัดท าแผนงบประมาณ 
   การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
   1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
   2. จัดวำงทิศทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ



ของสถำนศึกษำ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำหมำยของโรงเรียน 
   3. ก ำหนดประเด็นกลยุทธ์ของสถำนศึกษำแนว
ทำงกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์และแนวทำงกำรควบคุม
เชิงกลยุทธ์ 
   4. เสนอขอควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำ
สถำบันศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
   การจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework MTEF)  
   1. น ำประเด็นกลยุทธ์จำกแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยควำมส ำเร็จและตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 
   2. น ำต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่จัดท ำตำมวิธีที่ สพฐ. 
ก ำหนดคูณเป้ำหมำยของปีปัจจุบัน และล่วงหน้ำอีก 3 
ปี เพื่อก ำหนดดวงเงินค่ำใช้จ่ำยของแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ 
   3. ค ำนวณรำยรับซึ่งจะได้มำซึ่งงบประมำณและเงิน
ระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ จำกกำรน ำต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยต่อนักเรียนตำมระดับอนุบำล ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำยคูณ
นักเรียนตำมแผนชั้นเรียนทีละภำคเรียน เพื่อให้ทรำบ
วงเงินงบประมำณ และเงินระดมทรัพยำกรของแต่ละ
ปีงบประมำณ น ำไปเป็นกรอบวงเงินที่ใช้ปรับ
ค่ำใช้จ่ำยของแต่ละปี  
 
 
 

 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำยพลไชย  พลเพชร 
2. นำงวรำภรณ์  บัวชุม 
3. นำงปรีดำ  จันทะมน 

1. น ำผลกำรประกันคุณภำพภำยใน และผลประเมิน
คุณภำพภำยนอกวิเครำะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกำสและ
อุปสรรค รำยมำตรฐำนเพ่ือก ำหนดแนวทำงผดุงรักษำ 
หรือปรับปรุง/พัฒนำ โดยเชื่อมโยงให้เห็นจุดปรับปรุง
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรของสถำนศึกษำ 



(ภำรกิจ 4 ด้ำนของสถำนศึกษำ) 
2. เชื่อมโยงประเด็นกลยุทธ์จำกแผนพัฒนำกำรศึกษำ
และกลยุทธ์ของ สพฐ. 
3. ก ำหนดกิจกรรมส ำคัญ (โครงกำร/กิจกรรม) เพ่ือ
ผดุงรักษำปรับปรุงและพัฒนำ ก ำหนดวงเงินของ
กิจกรรมส ำคัญ จำกเกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วยและเป็นไป
ตำมกรอบวงเงินของ MTEF ก ำหนดหน่วยงำน
รับผิดชอบตำมโครงสร้ำงและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
แผนปฏิบัติกำร 
4. เสนอขอควำมเห็นของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
 

 

3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำยพลไชย  พลเพชร 
2. นำงวรำภรณ์  บัวชุม 
3. นำงปรีดำ  จันทะมน 

1. จัดท ำรำยละเอียดของงำนและโครงกำรตำมแนว
ปฏิบัติงำนประจ ำปี เสนอขออนุมัติตำมหลักกำร ตำม
ระยะเวลำ ที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ต่อ
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
2. จัดท ำเอกสำรส ำคัญประกอบรำยละเอียดของงำน
และโครงกำรเพ่ือเบิกจ่ำยให้กำรท ำงำนเป็นไปตำม
รำยละเอียดของขั้นตอนในงำน/โครงกำร 
 
 
 

 

 

4. การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำยพลไชย  พลเพชร 
2. นำงวรำภรณ์  บัวชุม 
3. นำงปรีดำ  จันทะมน 

1. กำรโอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณเงินเหลือ
จ่ำย จำกกำรด ำเนินงำนและบรรลุเป้ำหมำยคนที่
ได้รับงบประมำณ 
- จัดท ำรำยงำนด ำเนินงำนและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงินของงบรำยกำรที่มีเงิน



เหลือจ่ำย พร้อมเอกสำรกำรอนุมัติงวดเงิน เอกสำร
ส ำคัญแสดงกำรใช้เงินที่น้อยกว่ำงวดเงิน 
- จัดท ำค ำของบประมำณภำยในวงเงินเหลือจ่ำยโดย
แสดงรำยกำรเหลือใช้ พร้อมเอกสำรส ำคัญ
ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและ
ค ำสั่งที่ก ำหนด เสนอไปที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจของ
ผู้อนุมัติ 
2. กำรโอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณเหลือ
จ่ำยไปสมทบรำยกำรจัดสรรที่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมวงเงิน 
- จัดท ำเอกสำรเปรียบเทียบวงเงินที่ได้รับรำยกำร
จัดสรรกับเอกสำรส ำคัญกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่แสดง
วงเงินไม่เพียงพอ 
- เสนองบประมำณสมทบตำมที่ไม่เพียงพอไปที่ สพท. 
เพ่ือเสนอขอต่อ สพท. ให้ สพท. ปรับลดรำยกำร
จัดสรรหรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณท่ีหมด
ควำมจ ำเป็นมำสบทบ โดยให้เป็นไปตำมควำม
เห็นชอบของผู้มีอ ำนำจ 

 

 5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำงวรำภรณ์  บัวชุม 
2. นำงปรีดำ  จันทะมน 

 

   การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. รำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนผ่ำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมแบบ
รำยงำนที่ สพฐ. ก ำหนด 
2. รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้ทรำบกำรใช้จ่ำยงบประมำณปัญหำ
อุปสรรค์และผลผลิตที่เกิดข้ึนตำมเป้ำหมำยของงำน / 
โครงกำร 
3. รำยงำนเมื่อสิ้นสุดงำน / โครงกำร ถึงผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณะชน
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 

 

 6. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการใช้งบประมาณ 



ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำงวรำภรณ์  บัวชุม 
2. นำงปรีดำ  จันทะมน 

 

   การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการ
ใช้งบประมาณ 
1. จัดเตรียมเอกสำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนและ
โครงกำรพร้อมใบส ำคัญกำรจ่ำย เพื่อรองรับกำร
ตรวจสอบติดตำมให้ไปเป็นตำมระเบียบ ถูกต้อง 
โปร่งใสและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับ
จัดสรร 
2. แต่งตั้งบุคลำกรในสถำนศึกษำ เพ่ือตรวจสอบ
ติดตำมในระหว่ำงปีงบประมำณ 
3. รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำสและ
สิ้นปีงบประมำณ 
4. แสดงรำยรับของเงินทุกประเภท รำยจ่ำยเงินตำม
แผนกำรรำยจ่ำยและนอกแผน พร้อมประโยชน์ที่
สถำนศึกษำและนักเรียนได้รับต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ึนพ้ืนฐำน 

 

7. การตรวจสอบติดตามการและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำงวรำภรณ์  บัวชุม 
2. นำงปรีดำ  จันทะมน 

 

   การตรวจสอบติดตามการและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
1. ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อ
หน่วยกิจกรรมและต่อหน่วยผลผลิต โดยค ำนวณ
ต้นทุนต่อหน่วย 
2. แต่งตั้งบุคลำกรในสถำนศึกษำ เพ่ือตรวจสอบ
ติดตำมในระหว่ำงปีงบประมำณ 
3. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณะชน
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณให้จ่ำยงบประมำณรำยไตร
มำสและสิ้นปีงบประมำณ เสนอต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือแสดงประสิทธิภำพในกำรจ่ำย
งบประมำณ ควำมประหยัด และควำมคุ้มค่ำของกำร
ใช้ทรัพยำกรสถำนศึกษำ พร้อมกับแสดงผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยผลผลิต เป้ำหมำยกิจกรรม และ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
 
 



 

8. การระดมทรัพยากรและทุนเพื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำงวรำภรณ์  บัวชุม 
2. นำงปรีดำ  จันทะมน 

 

 การระดมทรัพยากรและทุนเพื่อการศึกษา 
1. ประสำนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ทรัพยำกรที่สนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรทั้งภำครัฐ 
เอกชน และประชำชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
2. ศึกษำแนวทำงหรือระเบียบที่จะขอรับกำร
สนับสนุนจำกแหล่งทรัพยำกรทุกประเภท ตลอดจน
เงื่อนไขกำรขอรับกำรสนับสนุน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนและด ำเนินงำน
ในกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่งสนับสนุน 
4. ก ำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือจูงใจ 
ชักชวนประชำชน เอกชนหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้
เข้ำใจ สนใจ ให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนกำรศึกษำ 
5. ติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำน เผยแพร่ เชิดชู
เกียรติ ผู้สนับสนุนทุนกำรศึกษำ และทุนเพ่ือพัฒนำ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 

 

 

 

 

 9. งานกองทุนเพื่อกู้ยืมการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำงมะลิวัลย์  สั้นจันดำ ขั้นตอนการปฏิบัติของสถานศึกษาส าหรับงาน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1. ศึกษำเงือนไขกำรบริหำรเงินทุนตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน 
2. วำงแผนกำรด ำเนินกำรและแจ้งเงือนไขกำร
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนตลอดจนรำบละเอียด
กองทุน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำงำนสวัสดิกำร



กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พิจำรณำคัดเลือกนักเรียนที่
สมควรได้รับคัดเลือกให้หน่วยงำนกองทุนหรือผ่ำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. แจ้งรำยละเอียดที่รับกำรคัดเลือกให้หน่วยงำน
กองทุนหรือผ่ำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
5. โอนเงินทุนหรือกำรมอบทุนกำรศึกษำ 
6. จัดท ำเอกสำรและรำยงำนทำงกำรเงินตำมเงือนไข
ของกองทุน 
7. ประสำนติดตำมผลกำรเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
ทุนและรำยงำนผลกำรเรียนและกำรด ำเนินกำรใช้ทุน 
8. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องหมำยตอบแทน
และกำรตอบขอบใจหรืออนุโมทนำ 
9. ส ำหรับงำนกองทุนที่มีระเบียบปฏิบัติเป็นกำร
เฉพำะส ำหรับกองทุนก็ปฏิบัติตำมข้ันตอนของกองทุน
นั้น ๆ การยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ) ให้ปฏิบัติตำม 
- ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำว่ำด้วย กำรด ำเนินงำน หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 
2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำเรื่องหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรเป็นผู้ขำด
แคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติขอกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- คู่มือผู้ปฏิบัติงำนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
(กยศ) พ.ศ. 2546 
   การยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ) ให้ปฏิบัติตำม 
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำร
กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงือนไขกำรขอรับทุนกำรศึกษำแบบ
ต้องใช้คืน พ.ศ. 2549  
- คู่มือปฏิบัติงำนสถำนศึกษำตำมระบบ กรอ. กองทุน
เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต 
   การยืมเงินให้เปล่า ให้ปฏิบัติตาม 
- ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ เรื่อง
กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนและหลักเกณฑ์กำร



ให้ทุนกำรศึกษำแบบไม่ต้องใช้คืน พ.ศ. 2549 
- ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเป็นผู้ขำด
แคลนทุนทรัพย์ และคุณสมบัติของผู้กู้ยืม พ.ศ. 2544 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- คู่มือด ำเนินงำนกองทุนเงินให้เปล่ำส ำหรับ
สถำนศึกษำ 
   การกู้ยืมเงินตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน ให้
ปฏิบัติตำม 
- แนวด ำเนินกำรโครงกำร หนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 
   กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
- จัดและด ำเนินกำรตำมระเบียบสวัสดิกำรเพื่อ
กำรศึกษำให้สอดคล้องและเป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   กำรจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 
   ให้ยึดหลักมูลนิธิเป็นทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพำะ
ส ำหรับวัตถุประสงค์ เพ่ือกำรกุศลสำธำรณะ กำร
ศำสนำ ศิลปะ วิทยำศำสตร์ วรรณคดี กำรศึกษำ หรือ
เพ่ือสำธำรณะประโยชน์อย่ำงอ่ืนโดยมิได้มุ่งหำ
ประโยชน์มำแบ่งปันกัน กำรจัดกำรทรัพย์สินของ
มูลนิธิต้องมิได้เป็นกำรหำประโยชน์เพื่อบุคคลใด 
นอกจำกเพ่ือด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
ภำยใต้กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

 10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นางวราภรณ์  บัวชุม 1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

1) จัดท ำรำยกำรทรัพยำกรภำยในเพื่อเป็นสำรสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ภำยในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภำยในท้องถิ่น 
2) วำงระบบหรือก ำหนดแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกับ
บุคคลและหน่วยงำนของรัฐบำลและเอกชนให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด 
3) กระตุ้นให้บุคคลในสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอก รวมทั้งให้บริกำรกำรใช้ทรัพยำกรภำยในเพ่ือ
ประโยชน์ กำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมกำรศึกษำชุมชน 
4) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยำกรภำยใน
และภำยนอกท้ังทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรที่มนุษย์สร้ำง
ขึ้น ทรัพยำกรบุคคลที่มีศักยภำพ ในกำรสนับสนุนกำรจัด



กำรศึกษำ 
5) ด ำเนินกำรเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชน ที่สนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพ่ือกำรศึกษำของ
สถำบันกำรศึกษำ 

 

 11. การเบิกเงินจากคลัง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นางวราภรณ์  บัวชุม    การเบิกเงินจากคลัง 

   สถำนศึกษำเบิกเงินจำกคลัง โดยยื่นหลักฐำนขอเบิกเงินทุก
รำยกำร เบิกผ่ำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมระบบ 
GFMIS  
   1. จัดท าบัญชีการเงิน 
1.1 ตั้งยอดบัญชีระหว่ำงปีงบประมำณทั้งกำรตั้งยอดภำยหลัง
กำรปิดบัญชีงบประมำณปีก่อนและกำรตั้งยอดก่อนปิดบัญชี
งบประมำณปีก่อน 
1.2 จัดท ำกระดำนท ำกำรโดยปรับปรุงบัญชีงบประมำณโอนปิด
บัญชีเงินนอกงบประมำณเข้ำบัญชีทุนและบัญชีเงินฝำกและเงิน
ประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้ำ
คงเหลือ)  และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพร้อมทั้งจัดท ำ
ใบส ำคัญกำรลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จ ำนวนเงินตำมรำยกำรหลัง
กำรปรับปรุง 
1.3 บันทึกเปิดบัญชีคงค้ำง (พึงรับพึงจ่ำย : Accrual Basis) 
โดยบันทึกรำยกำรด้ำนเดบิตในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพย์
และค่ำใช้จ่ำย) และบันทึกรำยกำรด้ำนเครดิตในบัญชีแยก
ประเภท (หนี้สิน ทุน รำยได้) 
1.4 บันทึกบัญชีประจ ำวัน ให้ครอบคลุมกำรรับเงินงบประมำณ
กำรรับรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้ 
 
 

 

 1.2 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นางวราภรณ์  บัวชุม การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน 

1. วิธีรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงินงบประมำณ เงิน
นอกงบประมำณและเงินรำยได้แผ่นดิน ให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกำรรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง ในหน้ำที่ของ



อ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ พ.ศ. 2520 
2. กำรรับจ่ำยเงินและกำรเก็บรักษำเงินรำยได้ของ
สถำนศึกษำให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบและหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง เรื่อง  
- กำรขออนุมัติเงินส ำรองและวงเงินน ำฝำกธนำคำรของส่วน
รำชกำรและสถำนศึกษำ 
- กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับรำยได้ของสถำนศึกษำ 
- หลักเกณฑ์ อัตรำและวิธีด ำเนินงำนรำยได้สถำนศึกษำไป
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 2549 
3. กำรรับจ่ำยเก็บรักษำเงินอุดหนุนทั่วไปให้ปฏิบัติตำม
ระเบียบ และหนังสือกระทรวงกำรคลังและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเรื่อง 
- กำรรับหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคในทำงรำชกำร 
-หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรใช้งบประมำณงบเงินอุดหนุน 
- กำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนโดยตรง 
-กำรเก็บรักษำเงินอุดหนุนไว้ในตู้นิรภัยของโรงเรียน 

 

 

 

 13. การน าเงินส่งคลัง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นางวราภรณ์  บัวชุม    การน าเงินส่งคลัง 

1. น ำเงินรำยได้แผ่นดินผ่ำนธนำคำรหรือส่วนรำชกำรผู้เบิกต้น
สังกัดแยกตำมประเภทของเงิน ได้แก่ 
- เงินเหลือจ่ำยปีเก่ำส่งคืน – เงินรำยได้เบ็ดเตล็ด 
- ค่ำขำยของเบ็ดเตล็ด 
เพ่ือน ำส่งคลังจังหวัดต่อไป 
2. บันทึกกำรน ำเงินส่งในทะเบียนกำรคุมเงินรำยได้แผ่นดิน 
3. สรุปยอดเงินคงเหลือจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
 
 

 

 14. การจัดท าบัญชีการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 



1. นางวราภรณ์  บัวชุม    การจัดท าบัญชีการเงิน 
   กรณีท่ี 1 
   จัดท ำบัญชีตำมคู่มือกำรบัญชีส ำหรับหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 
2515 ดังนี้ 
1.1 ลงรำยรับ – รำยจ่ำย เงินสดในสมุดบัญชีเงินสด 
1.2 ลงทะเบียนทุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   - ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก  
   - ทะเบียนคุมเอกสำรแมนตัวเงิน 
   - ทะเบียนคุมเงินงบประมำณ 
   - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ 
   - ทะเบียนคุมเงินรำยได้แผ่นดิน 
1.3 สรุปยอดจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันและรำยงำน
ส่งเขตพ้ืนที่ภำยใน 15 วันของเดือนถัดไป 
   กรณีท่ี 2 
   จัดท ำบัญชีตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย 
พ.ศ. 2544 
2.1 บันทึกรำยรับ – จ่ำย ในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง 
2.2 สรุปยอดทุกสิ้นเดือน จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน
และรำยงำนส่งเขตพ้ืนที่ภำยใน 15 วัยของเดือนถัดไป 

 

 

 15. การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นางวราภรณ์  บัวชุม การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 

1. ถือปฏิบัติตำมที่ระบบบัญชีส่วนรำชกำรก ำหนด 
2. จัดท ำบัญชีตำมคู่มือกำรบัญชีส ำหรับหน่วยงำน
ย่อย พ.ศ. 2515 
3. จัดท ำบัญชีตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินส ำหรับ
หน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544 
4. รำยงำนส่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใน 15 วันของ
เดือนถัดไป 
 
 

 

16. การจัดท าและจัดท าปัญหาแบบบัญชี ทะเบียน และรายงาน 



ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นางวราภรณ์  บัวชุม การจัดท าและจัดหาบัญชี ทะเบียนและรายงาน 

1. จัดท ำบัญชีตำมคู่มือกำรท ำบัญชีส ำหรับหน่วยงำน
ย่อย พ.ศ.2515 หรือ 
2. จัดท ำบัญชีตำมระบบควบคุมกำรเงินส ำหรับหน่อย
งำนย่อย พ.ศ.2544 
3. สรุปยอดทุกสิ้นเดือน จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจ ำวันและรำยงำนส่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำภำยใน 15 
วันของเดือนถัดไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17. การวางแผนพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงปรีดำ  จันทะมน การวางแผนพัสดุ 

1. วิเครำะห์ประมำณกำรล่วงหน้ำว่ำในช่วงระยะเวลำ 3 
ปีงบประมำณ โดยกำรก ำหนดว่ำแต่ละงำน แต่ละฝ่ำย แต่ละ
กลุ่มและหน่วยงำนมีควำมต้องกำรพัสดุอะไร จ ำนวนเท่ำใด 
ปริมำณเท่ำใด ต้องใช้งบประมำณเวลำไหน 
2. วิเครำะห์แผนงำนโครงกำรของหน่วยงำนซึ่งจะแจง
รำยละเอียดแต่ละฝ่ำยแต่ละกลุ่ม ในสังกัดหน่วยงำนมีควำม
ต้องกำรพัสดุอะไร ได้รับงบประมำณจ ำนวนเท่ำใด และ
รำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเครำะห์สถิติกำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรน ำพัสดุไปใช้ในงำนของ
แต่ละฝ่ำย แต่ละกลุ่ม ซึ่งสำมำรถน ำมำค ำนวณ ปริมำณควำม
ต้องกำรพัสดุที่แท้จริง 



4. พิจำรณำก ำหนดควำมต้องกำรซึ่งอำจมำจำกแผนงำนหลัก
ของหน่วยงำนหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หรือแผนหำพัสดุ
ครุภัณฑ์ทดแทน 
5. จัดท ำใบขอแบบพิมพ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือบันทึกขอเบิกพัสดุเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
6. ก ำหนดจ ำนวนอย่ำงสูง อย่ำงต่ ำของพัสดุที่ควรมีแต่ละ
รำยกำรพัสดุ 
7. วิเครำะห์ผลตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำว่ำ
พัสดุที่มีอยู่กับที่บันทึกไว้ในบัญชี หรือทะเบียนตรงกันหรือไม่ 
เพ่ือทรำบจ ำนวนที่ต้องกำรซื้ออย่ำงแท้จริง 
8. รวบรวมข้อมูลบุคลำกรที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนจัดซื้อส ำหรับกำรจัดซื้อพัสดุประเภทใหม่ 
หรือพัสดุที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนพิเศษ 
9. จัดท ำแผนและน ำเสนอแผนขอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
 
 

 

 

 

 

 18. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรืสิ่งก่อสร้าง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงปรีดำ  จันทะมน การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ์ หรืสิ่งก่อสร้าง 
1. กรณีท่ีเป็นกำรจัดหำเงินงบประมำณต้องใช้ตำมแบบที่
ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยต่อปี 
2. กรณีท่ีเป็นกำรจัดหำจำกเงินอื่น ให้พิจำรณำจำกแบบ
มำตรฐำนก่อน หำกไม่เหมำะสมก็ก ำหนดให้ควำมต้องกำร โดย
ยึดหลักควำมโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับทำง
รำชกำร 
3. ส่งคุณลักษณะเฉพำะ เพ่ือประกอบกำรขอรับงบประมำณต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 



 19. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดท าและจัดหาพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงปรีดำ  จันทะมน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดท าและจัดหาพัสดุ 

1. การจัดท าข้อมูลตามมาตรฐาน ข้อมูลกลาง 
       1.1 ศึกษำท ำควำมเข้ำใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐำน
ของส่วนกลำงให้ชัดเจน เช่น โปรแกรมข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
โปรแกรมข้อมูลบุคลำกร โปรแกรมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ฯลฯ 
       1.2 วำงแผนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตำมเวลำและ
เงื่อนไขโดยมีกำรตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อมูล 
2. การจัดท าข้อมูลตามความต้องการของสถานศึกษา 
       2.1 วำงแผนกำรเก็บข้อมูลโดยกำรศึกษำวัตถุประสงค์
และนโยบำยของรัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัด และเขต
พ้ืนที่ 
       2.2 จัดท ำและพัฒนำเครื่องมือ ที่จัดท ำข้อมูลและ
สำรสนเทศ ให้ครอบคลุมรำยกำรสำรสนเทศท่ีวำงแผนไว้        
       2.3 ด ำเนินกำรรวบรวมและตรวจสอบ ประเมินผลและ
จัดท ำเป็นสำรสนเทศ   
3. การน าเสนอเผยแพร่และการให้บริการ 
       3.1 ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรใช้งำนตำมควำมต้องกำร 
       3.2 กำรออกแบบวิธีกำรน ำเสนอท้ังแบบเอกสำรบน
เครือข่ำยและอ่ืน ๆ ตำมศักยภำพและข้อจ ำกัดของสถำนศึกษำ 
       3.3 ติดตำมประเมินผลเพ่ือทรำบปัญหำและอุปสรรค
ส ำหรับกำรปรับปรุงกำรน ำเสนอและพัฒนำรูปแบบต่อไป 
       3.4 กำรติดตำมและติดประกำศ 

 

 20. การจัดหาพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงปรีดำ  จันทะมน 
นำงค ำมำย  บุญสนอง 

การจัดหาพัสดุ 
       หลักกำรปฏิบัติ 
       1. ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงิน (Value For Money) 
โดยในกำรจัดหำพัสดุต้องค ำนึงถึงต้นทุนของพัสดุอำยุกำรใช้งำน 
คุณภำพ และประโยชน์ระยะยำว 
       2. ควำมโปร่งใน (Transpareney) ต้องด ำเนินกำรจัดหำ
พัสดุในแต่ละขั้นตอนอย่ำงเปิดเผย มีหลักฐำนกำรด ำเนินงำน
ชัดเจน เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเป็นธรรม 
       3. ควำมมีประสิทธิภำพ ปละประสิทธิผล (Efficincy and 



Effective) ต้องมีกำรวำงแผนเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดหำ
พัสดุและมีกำรประเมินผลกำรจัดหำพัสดุประจ ำปีเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข 
       4. ควำมรับผิดชอบต่อผลส ำเร็จของงำน 
(Accountability) ต้องรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ
และทุกแผนงำนที่ได้ใช้งบประมำณไป ต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ในกำรจัดหำพัสดุแต่ละครั้งที่ได้ด ำเนินกำรจนได้พัสดุนั้นมำเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรติดตำม ประเมินผล และตรวจสอบ 
การจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
       1. ในกำรจัดหำพัสดุด้วยเงินงบประมำณต้องด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยประเภทของพัสดุที่ด ำเนินกำร
จัดหำต้องเป็นไปตำมหลักจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยงบประมำณ 
และค ำสั่งมอบหมำยอ ำนำจของ สพฐ. 
       2. ในกำรจัดหำพัสดุด้วยเงินงบประมำณต้องด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และจ ำเป็นต้องด ำเนินให้เป็นไปตำม
ระเบียบ สพฐ. ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินรำยได้
สถำนศึกษำ พ.ศ.2535 และประกำศ สพฐ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
อัตรำและวิธีกำรน ำเงินรำยได้สถำนศึกษำ ไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่เป็นนิติบุคคล 
กำรจัดท ำพัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ
ด้วยกำรสถำนศึกษำ รับจัดท ำ รับบริกำร รับจ้ำงผลิตเพ่ือ
จ ำหน่ำย พ.ศ.2533  
 

 

 21. การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงปรีดำ  จันทะมน 
นำงค ำมำย  บุญสนอง 

การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
       วัตถุประสงค์ 
       1. ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficency) หมำยถึงจะต้องมี
พัสดุตำมควำมต้องกำรใช้งำนให้เพียงพอตลอดเวลำไม่มำก หรือ
น้อยเกินไป 
       2. ควำมประหยัด (Economy) หมำยถึงกำรเตรียมกำร
เก็บพัสดุจ ำนวนที่น้อยที่สุด แต่จะต้องให้กำรสนับสนุนในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



หมวดที่ 3 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยสำระส ำคัญ 3 ประกำร 
              1. กำรเก็บรักษำพัสดุ              ข้อ 151 - 152 
              2. กำรเบิกจ่ำยพัสดุ                ข้อ 153 - 154 
              3. กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี   ข้อ 155 – 156 
       การเก็บรักษา 
       กำรเก็บรักษำพัสดุ เป็นกำรครอบครองและกำรเก็บรักษำ
พัสดุ เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ในอนำคต ซึ่งได้แก่กำรเตรียมกำร
และกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติต่อพัสดุที่จะรับเข้ำกำรจัดวำง 
กำรเก็บรักษำ กรรมวิธีในกำรเก็บรักษำและส่งพัสดุไปให้ผู้ใช้ให้
ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 151 – 152 
 
       การจ าหน่ายพัสด ุ
       เป็นกำรตัดยอดพัสดุออกจำกบัญชีคุมโดยด ำเนินกำรปลด
พัสดุในควำมครอบครองของสถำนศึกษำ ออกจำกควำม
รับผิดชอบจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพัสดุในควำมครอบครองช ำรุด
เสื่อมสภำพ ล้ำสมัย สูญหำย หรือมีไว้เกินควำมต้องกำรให้
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 157 - 161 

 22. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงปรีดำ  จันทะมน 
นำงค ำมำย  บุญสนอง 

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
       1. วิเครำะห์ศักยภำพของสถำนศึกษำ ที่ด ำเนินกำรจัดหำ
รำยได้เพ่ือจัดท ำแผน 
       2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือวำงแผนและด ำเนินงำน 
       3. จัดท ำแนวปฏิบัติ ระเบียบของสถำนศึกษำในกำร
ด ำเนินกำรหำรำยได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
       4. กำรจัดหำผลประโยชน์เกี่ยวกับรำชพัสดุ และ
อสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ในควำมครอบครองของสถำนศึกษำ และ
ต้องไม่ขัดแย้งกับนโยบำยวัตถุประสงค์และภำรกิจของ
สถำนศึกษำ 
       5. เงินรำยได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมำณประเภท
เงินรำยได้สถำนศึกษำต้องใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
       6. พัฒนำบุคลำกรโดยกำรเข้ำร่วมอบรมพัฒนำ ศึกษำ
เอกสำร ดูงำน ฝึกปฏิบัติกำรเพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 



       7. ติดตำมประเมินผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
ระเบียบที่ก ำหนด 
       8. กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การบริหารงานบุคคล 

 กำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจส ำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเพื่อตอบสนองภำรกิจของสถำนศึกษำ เพ่ีอด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้เกิดควำมคล่องตัว 
อิสระภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร
พัฒนำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ                            
   

ขอบข่าย/ ภารกิจ 
 1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
 2. กำรจัดสรรหำอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. กำรสรรหำและบรรจุต ำแหน่ง 
 4. กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5. กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 6. กำรลำทุกประเภท 
 7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 



 8. กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 9. กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
 10. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
 11. กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
 12. กำรออกจำกรำชกำร 
 13. กำรจัดระบบกำรจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 14. กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 15. กำรส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 16. กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 17. กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 18. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 19. กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำตและกำรขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
 20. กำรพัฒนำข้อรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  

 

 

 

 1. การวางแผนอัตราก าลัง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำยพลไชย  พลเพชร 
2. นำงณิชำกร  พลเวียง 

การวางแผนอัตราก าลัง 
การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
       1. รวบรวมและรำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ทำงกำรศึกษำ 
              - จ ำนวนข้ำรำชกำร จ ำแนกตำมสำขำ 
              - จ ำนวนครูอัตรำจ้ำง 
              - จ ำนวนพนักงำนรำชกำร 
              - จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำ 
              - จ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว 
       2. วิเครำะห์ภำรกิจและประเมินสภำพควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ 
       3. จัดท ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ 
       4. เสนอแผนอัตรำก ำลัง ขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 



       5. น ำเสนอแผนอัตรำก ำลังต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
       6. น ำอัตรำก ำลังสู่กำรปฏิบัติ 
       7. ก ำกับติดตำมและประเมินกำรด ำเนินงำนตำมแผน
อัตรำก ำลัง 
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ 
       1. ก ำหนดแต่งตั้งหรือเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว ให้สอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ
ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       2 ปรับปรุงและเสนอขอปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร ภำระหน้ำที่ ที่เปลี่ยนแปลงของ
สถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำยพลไชย  พลเพชร 
2. นำงณิชำกร  พลเวียง 

 

การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
       1. รวบรวมข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
              - จ ำนวนข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมสำขำ 
              - จ ำนวนครูอัตรำจ้ำงและพนักงำนรำชกำร 
              - จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 
       2. รวบรวมข้อมูล จ ำนวนนักเรียนและกำรจัดชั้นเรียน 
       3. ค ำนวณอัตรำก ำลังครู ตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
       4. เสนอควำมต้องกำร จ ำนวนอัตรำต ำแหน่งข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยจ ำแนกสำขำตำมที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนดต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีสังกัด 

 

 3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 



1. นำยพลไชย  พลเพชร 
2. นำงณิชำกร  พลเวียง 

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
       1. เสนอควำมต้องกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       2. ด ำเนินกำรสรรหำ เพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกรณีท่ี 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่เห็นชอบหรือมอบหมำย 
การสรรหาพนักงานราชการ 
       1. เสนอควำมต้องกำรพนักงำนรำชกำรต่อส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีสังกัด 
       2. ด ำเนินกำรสรรหำ เพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็น
พนักงำนรำชกำรในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่เห็นชอบ            
หรือมอบหมำย 
การสรรหาลูกจ้างประจ า 
       1. เสนอควำมต้องกำรลูกจ้ำง กรณีมีอัตรำว่ำงต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ที่สังกัด 
       2. ด ำเนินกำรสรรหำโดยกำรสอบคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำเป็นลูกจ้ำงประจ ำ กรณีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ให้ควำมเห็นชอบหรือมอบหมำย 
       3. ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก ยึดหลักเกณฑ์ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ.
2537 
การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว 
       1. ด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้ำที่เป็นลูกจ้ำง
ชั่วครำว กรณีได้รับกำรจัดสรรส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีสังกัด 
       2. กำรด ำเนินกำรสรรหำ อำจท ำได้โดยกำรสรรหำ กำร
สอบคัดเลือก แล้วแต่ควำมเหมำะสม 
       3. กำรด ำเนินกำร ให้ยึดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกำร
บริหำรงำนบุคคล ลูกจ้ำงชั่วครำว กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
       1. ผู้ขอกลับเข้ำรับรำชกำรยื่นค ำร้องขอกลับเข้ำรับ
รำชกำรต่อสถำนศึกษำ 
       2. สถำนศึกษำเสนอค ำร้องของกลับเข้ำรับรำชกำรไปยัง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ อ.ก.ค.ศ 
เขตพ้ืนที่ 
       3. ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 



 4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงณิชำกร  พลเวียง การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสนอควำม
ประสงค์และเหตุผลควำมจ ำเป็น ในกำรขอเปลี่ยนต ำแหน่ง กรณี
สมัครใจ กรณีเพ่ือประโยชน์ทำงรำชกำร และกรณีถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
       2. สถำนศึกษำเสนอค ำขอและควำมเห็นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
การยา้ยผู้บริหารสถานศึกษา 
       ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เสนอควำมประสงค์และเหตุผลควำม
จ ำเป็นในกำรขอย้ำยต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สังกัดเพ่ือ
ด ำเนินกำรต่อไป 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
       1. สถำนศึกษำแจ้งหลักเกณฑ์วิธีกำรขอย้ำยให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสังกัดทรำบ 
       2. สถำนศึกษำรวบรวมค ำร้องขอย้ำย จัดท ำรำยชื่อ ข้อมูล
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประสงค์ขอย้ำยและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
       3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบและเสนอไปยัง
สถำนศึกษำท่ีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประสงค์จะ
ขอย้ำยไปปฏิบัติงำน 
       4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์ขอย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่ใน
สถำนศึกษำ 
              4.1 ในกรณีที่ไม่เห็นชอบกำรรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เสนอเรื่องไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 
              4.2 ในกรณี อ.ก.ค.ศ. เห็นว่ำไม่สมควรรับย้ำยให้แจ้ง
เรื่องไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำต้นสังกัดของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ประสงค์ขอย้ำยทรำบ 
       5. สั่งย้ำยและบรรจุแต่งตั้ง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำแล้วแต่กรณี ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่ 



       1. กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำเสนอควำมประสงค์และเหตุผล
ควำมจ ำเป็นในกำรขอย้ำยต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นสังกัด 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ประสงค์จะขอย้ำยไปปฏิบัติงำน 
       2. กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
            2.1 สถำนศึกษำแจ้งหลักเกณฑ์วิธีกำรขอย้ำยให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสังกัดรับทรำบ 
            2.2 สถำนศึกษำรวบรวบค ำร้องขอย้ำย จัดท ำรำยชื่อ 
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประสงค์จะขอย้ำย
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
            2.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบและเสนอไปยัง
สถำนศึกษำท่ีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประสงค์จะ
ขอย้ำยไปปฏิบัติงำน 
            2.4 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำขอย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ 
                   1. ในกรณีที่ไม่เห็นชอบกำรรับย้ำยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เสนอเรื่องไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 
                   2. ในกรณี อ.ก.ค.ศ. เห็นว่ำไม่สมควรรับย้ำยให้แจ้ง
เรื่องไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ประสงค์ขอย้ำยทรำบ 
            2.5 สั่งย้ำยและบรรจุแต่งตั้งข้ำรำกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำแล้วแต่กรณี ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด 
การย้ายสายงาน 
       ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 57 ทีที่ ศธ 0206.3/ว 16 ลงวันที่ 19 
ตุลำคม พ.ศ.2548 โรงเรียนรวบรวมค ำเสนอต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
อนุมัติให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 
 
การโอน มาตรา 58 วรรคแรก 
       ด ำเนินตำมมำตรำ 58 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ ที่ ศธ 
0206/ว 16 ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ.2548 
       1. ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นค ำร้องขอโอนไปยังสถำนศึกษำที่จะรับ
โอน 
       2. สถำนศึกษำท่ีจะรับโอนท ำควำมตกลงกับสถำนศึกษำต้น
สังกัด 
       3. สถำนศึกษำท่ีรับโอนเสนอเรื่องไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
       4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอเรื่องเข้ำ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
       5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ



สถำนศึกษำท่ีรับโอนทรำบ 
       6. สถำนศึกษำออกค ำสั่งรับโอน และสถำนศึกษำต้นสังกัด
ออกค ำสั่งพ้นจำกหน้ำที่ 
การโอนมาตรา 58 วรรคสอง  
       1. ผู้ประสงค์ขอโอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยื่นค ำขอโอนพร้อมเอกสำร
หลักฐำนต่อหน่วยงำนกำรศึกษำที่เรียกตัวมำบรรจุและแต่งตั้ง 
       2. ให้หน่วยงำนกำรศึกษำตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนโอนเมื่อ
เห็นว่ำถูกต้องให้ผู้มีอ ำนำจ ตำมมำตรำ 53 พิจำรณำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่รับโอน และแจ้งส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนต้นสังกัดเดิมให้พ้นจำกต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน 
       3. เมื่อด ำเนินกำรแล้ว ให้ส ำเนำค ำสั่งจ ำนวน 1 ชุดให้
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน 7 วัน นับแต่วันออกค ำสั่ง                         

 

  

 

 5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำยพลไชย  พลเพชร 
2. นำงณิชำกร  พลเวียง 
3. นำงสุภำวดี  วิลัยศร 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ 
       1. สถำนศึกษำประกำศหลักเกณฑ์กำรประเมินและแนว
ปฏิบัติในกำรปฏิบัติในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบให้แก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำทรำบ 
       2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ 
       3. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รวบรวมข้อมูลพร้อมเสนอม
ควำมเห็นกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้คณะกรรมกำร ตำมข้อ 2 
พิจำรณำ 
       4. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เสนอผลกำรพิจำรณำเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือ
น ำเสนอ อ.อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ 
       5. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สั่งเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในฐำนะผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งตำมมำตรำ 53  
       6. สถำนศึกษำ แจ้งค ำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมระบุ
เหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร



ทำงกำรศึกษำทรำบ ตำมมำตรำ 53 
       7. สถำนศึกษำจัดส่งค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและไม่เลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัด ที่ออกค ำสั่งไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
ก ำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงท ำเบียนประวัติและเบิกจ่ำย
เงินเดือนต่อไป 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 
       1. กรณีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถึงแก่ควำมตำยอัน
เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เอกสำร หลักฐำน 
พร้อมเสนอควำมเห็นรำยงำนไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
       2. ด ำเนินกำรสร้ำงสวัสดิกำรให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 
ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนดตำมควำม
เหมำะสม 
การเลื่อนค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง 
       1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของลูกจ้ำงประจ ำในฐำนะผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
       2. สถำนศึกษำรวบรวมข้อมูลผลกำรประเมิน พร้อมเสนอ
ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
       1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนฐำนะผู้บังคับบัญชำเท่ำนั้น 
       2. กำรพิจำณำเลื่อนขั้นค่ำตอบแทนมรกรณีปกติ ส ำหรับ
กำรเลื่อนข้ันค่ำตอบแทนกรณีพิเศษกรณีพิเศษให้ผู้อ ำนวยกำร ำ
นักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง โดย
มีผู้แทนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำท่ีมีพนักงำนรำชกำรอยู่นั้นตำม
จ ำนวนควำมเหมำะสมร่วมเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรร
โควตำและเลื่อนขั้นค่ำตอบแทน 
       3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งผลกำรพิจำรณำ
เลื่อนค่ำตอบแทน และให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำสั่งเลื่อน
ค่ำตอบแทน 

 

 6. การลาทุกประเภท 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงสุภำวดี  วิลัยศร การลาทุกประเภท 



การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       1. กรณีอ ำนำจอนุญำตกำรลำ อยู่ในอ ำนำจของ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
              1.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งใบลำ
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
              1.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุญำตกำรลำไห้
เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 
              1.3 ควบคุมสถิติข้อมูลกำรลำและสรุปงบหน้ำกำรลำ 
รำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       2. กรณีอ ำนำจอนุญำตกำรลำ เกินอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 
              2.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่งใบลำ
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
              2.2 สถำนศึกษำตรวจสอบใบลำและเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ ให้เป็นไปตำมระเบียนที่ก ำหนด 
              2.3 เสนอเรื่องไปให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไป 
การลาของลูกจ้างประจ า 
       1. กรณีอ ำนำจอนุญำตกำรลำ อยู่ในอ ำนำจของ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
              1.1 ลูกจ้ำงประจ ำส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ
ชั้น 
              1.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุญำตกำรลำให้
เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 
              1.3 ควบคุมสถิติข้อมูลกำรลำ 
       2. กรณีอ ำนำจอนุญำตกำรลำ อยู่เกินอ ำนำจของ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
              2.1 ลูกจ้ำงประจ ำส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ
ชั้น 
              2.2 สถำนศึกษำตรวจสอบใบลำและเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำให้เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 
              2.3 เสนอเรื่องไปให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไป 
การลาของลูกจ้างช่ัวคราว 
       1. ลูกจ้ำงชั่วครำวส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
       2. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุญำตกำรลำให้เป็นไป
ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
       3. ควบคุมสถิติข้อมูลกำรลำ ตำมสิทธิกำรลำของลูกจ้ำง



ชั่วครำว 
              3.1 กรณีเริ่มเข้ำปฏิบัติงำนในปีแรกลูกจ้ำงชั่วครำวมี
สิทธิกำรลำป่วย โดยได้รับค่ำจ้ำงอัตรำปกติปีหนึ่งไม่เกิน 8 วันท ำ
กำร เว้นแต่ในกรณีท่ีระยะเวลำปฏิบัติงำนในปีแรกไม่ครบ 6 
เดือน ไม่อยู่ในข่ำยได้รับสิทธิดังกล่ำวและในปีถัดไปลูกจ้ำง
ชั่วครำวซึ่งจ้ำงไว้ปฏิบัติงำนต่อเนื่องมีสิทธิลำป่วยโดยได้รับค่ำจ้ำง
อัตรำปกติระหว่ำงลำปีหนึ่งไม่เกิน 15 วันท ำกำรให้น ำกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำร ผู้ได้รัยอันตรำยหรือกำรเจ็บป่วย
เพรำะเหตุปฏิบัติรำชกำร ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลำมำใช้บังคับ
บัญชำกับลูกจ้ำงโดยอนุโลม 
              3.2 กรณีลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนท่ีจ้ำงไว้ปฏิบัติงำน
ต่อเนื่อง มีสิทธิกำรลำเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 90 
วัน โดยมีสิทธิได้รับค่ำจ้ำงระหว่ำงกำรลำในส่วนรำชกำรไม่เกิน 45 
วัน เว้นแต่กรณีท่ีเริ่มเข้ำปฏิบัติงำนในปีแรกไม่ครบ 7 เดือน ไม่อยู่
ในข่ำยได้รับสิทธิดังกล่ำว 
การลาของพนักงานราชการ 
       1. พนักงำนรำชกำรส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
       2. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุญำตกำรลำให้เป็นไป
ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
       3. ควบคุมสถิติข้อมูลกำรลำ 
การลาศึกษาต่อ 
       1. ข้ำรำชกำรครูผู้ประสงค์จะลำศึกษำต่อจัดส่งใบลำต่อ
ผู้บังคับบัญชำ 
       2. สถำนศึกษำเสนอขออนุญำตให้กับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์จะไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือ
ศึกษำต่อไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ืออนุญำตให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปสมัครสอบคัดเลือก
เพ่ือศึกษำต่อ 
       3. สถำนศึกษำเสนอขออนุญำตให้กับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับอนุญำตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือ
ศึกษำต่อ ซึ่งสอบคัดเลือกได้ไปศึกษำต่อตำมควำมประสงค์ 

 

        7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำยพลไชย  พลเพชร 
2. นำงสุภำวดี  วิลัยศร 

       1. สถำนศึกษำจัดท ำมำตรฐำน/ภำระงำนขั้นต่ ำของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       2. สถำนศึกษำก ำหนดเกณฑ์/วิธีกำรประเมินผลงำนโดย



ให้พิจำรณำทั้งคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคล ให้
สอดคล้องตำมลักษณะงำน 
       3. แจ้งบุคลำกรเพ่ือเตรียมพร้อมรับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน  
       4. ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
       5. ผู้บังคับบัญชำประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินระดับ
ดีเด่น 

 

 

 

 8. การด าเนินการทางวินับและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
1. นำยพลไชย  พลเพชร 
2. นำงณิชำกร  พลเวียง 

กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
       1. ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำร
สอบสวนให้ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมโดยไม่ชักช้ำเมื่อมี
กรณีอันมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำกระท ำผิดวินัยร้ำยแรง 
       2. ผู้บังคับบัญชำสั่งยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมกำร
สอบสวน แล้วพบว่ำไม่ได้กระท ำผิดวินัย หรือสั่งลงโทษ
ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนตำมที่คณะกรรมกำรสอบสวนแล้วพบว่ำ
มีควำมผิดทำงวินัยไม่ร้ำยแรงหรือเห็นว่ำมีควำมผิดเกินอ ำนำจ
ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำให้รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำด ำเนินกำรต่อไป 
       3. รำยงำนด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรงไปยังส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
              1. ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนกรณี
อันมีมูลว่ำขำ้รำชกำรครูและบุคลำทำงกำรศึกษำกระท ำผิดวินัย
ร้ำยแรง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 
       2. ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2547 เสนอผลกำรพิจำรณำให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำพิจำรณำลงโทษ 
       3. ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 แห่ง



พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2547 สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตำมผลกำร
พิจำรณำ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีกำรศึกษำ 
       4. รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยังส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

 

 

 

 9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงณิชำกร  พลเวียง การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

       1. ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตำมมำตรำ 53 สั่งพัก
รำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนในกรณีครูผู้ช่วย ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนที่มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำ
ควำมผิดวินัยร้ำยแรงจนถูกคณะกรรมกำรสอบสวนหรือถูกฟ้อง
คดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระท ำผิดทำงอำญำ (เว้นแต่ได้กระท ำ
ควำมผิดโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ) 
       2. รำยงำนกำรสั่งพักรำชกำรหรือกำรให้ออกจำกรำชกำร
ไว้ก่อนไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

 10. การรายงานผลการด าเนนิการทางวินัยและการลงโทษ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงณิชำกร  พลเวียง การรายงานผลการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

       1. ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือ
ด ำเนินกำรทำงวินัย 
       2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนดและสรุปผลกำรด ำเนินกำรเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชำ/ผู้สั่งแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี 
       3. ผู้บังคับบัญชำ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรใน
อ ำนำจตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
       4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 



 11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงณิชำกร  พลเวียง การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

การอุทธรณ์ 
       1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับเรื่องอุทธรณ์ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แล้วเสนอไปยังผู้มีอ ำนำจตำม
กฎหมำย ในกรณีที่อุทธรณ์ยื่นเรื่องผ่ำนหัวหน้ำสถำนศึกษำ 
       2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับเรื่องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำง
วินัย ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแล้วเสนอไป
ยังผู้มีอ ำนำจ 
              2.1 กรณีกำรอุทธรณ์ควำมผิดทำงวินัยไม่ร้ำยแรงให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ    
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ค ำสั่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
              2.2 กรณีกำรอุทธรณ์ควำมผิดวินัยร่ำยแรงให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
การร้องทุกข์ 
       1. กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถูกสั่งให้
ออกจำกรำชกำรให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภำยใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง 
       2. กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรณืทำงกำรศึกษำไม่ได้
รับควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคับข้องในเรื่องมำจำกกำรกระท ำ
ของผู้บังคับบัญชำหรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัยให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณีภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง 

 

 12. การออกจากราชการ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงณิชำกร  พลเวียง การออกจากราชการ 

       1. ผู้ประสงค์ลำออกจำกรำชกำร ยื่นหนังสือขอลำออกจำก
รำชกำรต่อผู้บังคับบัญชำโดยยื่นล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกไม่
น้อยกว่ำ 30 วัน 
       2. ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 พิจำรณำอนุญำตกำรลำออก
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครู ครูผู้ช่วย และบุคลำกรทำงกำร



ศึกษำอ่ืน 
การประสงค์ขอลาออกของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
       1. ผู้ประสงค์ลำออกจำกรำชกำรยื่นหนังสือขอลำออกจำก
รำชกำรต่อผู้บังคับบัญชำ 
       2. ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 พิจำรณำอนุญำตออกจำก
รำชกำรของครูผู้ช่วย ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
       1. ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือเข้ำรับกำร
พัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
       2. ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนต ำแหน่ง 
       3. ผู้บังคับบัญชำสั่งให้ผู้ที่ ไม่ผ่าน กำรประเมินกำรทดลอง
ปฏิบัติรำชกำร หรือเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มออก
จำกรำชกำร 
       4. รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 
การให้ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
       1. สถำนศึกษำตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
       2. ผู้บังคับบัญชำสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำออกจำกรำชกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำขำดคุณสมบัติ
ทั่วไปตำมมำตรำ 30  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 
       3. รำยงำนกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไปยังส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
การให้ออกจากราชการอันเนื่องจาก การเจ็บป่วย 
       1. สถำนศึกษำตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรอันเนื่องมำจำกกำรเจ็บป่วย 
       2. ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตำมมำตรำ 53 สั่งออก
นอกจำกรำชกำรเมื่อเห็นว่ำไม่สำมรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
1. ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 สั่งให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สมัครใจที่ปฏิบัติรำชกำรตำมควำม
ประสงค์ของทำงรำชกำรออกจำกรำชกำร 
2. รำยงำนสั่งให้ออกจำกรำชกำรไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
กรณีสั่งให้ออกนอกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป 



1. ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำตำมคุณสมบัติในมำตรำ (มำตรำ 30 (1) (4) (7) 
(8) หรือ (9) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
2. ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตำมมำตรำ 53 สั่งให้ผู้ขำด
คุณสมบัติตำมข้อ 1 ออกจำกรำชกำร 
3. รำยงำนกำรสั่งให้ออก จำกรำชกำรไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 

 กรณีมีเหตุสงสัยว่าไม่เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ม.30(3))  
1. ผู้บังคับบัญชำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเมื่อมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ำครูผู้ช่วยและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนผู้ใดเป็นผู้
ขำดคุณสมบัติตำม (ม.30(3))  
2. ผู้บังคับบัญชำเสนอผลกำรสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีมติเห็นว่ำเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30(3) ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ตำมำตรำ 53 สั่งให้ออกจำกรำชกำร 
กรณีอันสงสัยว่าหย่อนความความสามรถ บกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
1. ผู้บังคับบัญชำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วย ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน มีกรณีถูกกล่ำวหำหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ำหย่อนควำมสำมรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสม 
2. ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนและผู้บังคับบัญชำว่ำครูผู้ช่วย ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนไม่เป็นผู้หย่อนควำมสำมรถ ไม่
บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมำะสมให้สั่ง
ยุติเรื่อ แต่ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนและผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำ
ผู้หย่อน ควำมสำมำรถบกพร่องให้หน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติ
ตนไม่เหมำะสมให้ส่งเรื่องไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือเสนอ อ. ก.ศ.น.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำณำ 3 .เมื่อ อ.ก.ค.
ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีมติ ให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรให้ผู้มี
อ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 สั่งให้ออกจำกรำชกำร
เพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญ เหตุทดแทน 
กรณีมลทินหมองมัว  
1. ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 สั่งแต่งตั้ง



คณะกรรมกำรสอบวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณีมีเหตุอันควรสงสัย
อย่ำงยิ่งว่ำครูผู้ช่วยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนได้มีกำร
กระท ำผิดวินัยร้ำยแรงถ้ำให้รับรำชกำรต่อไปจะท ำให้เสียหำย
ต่อทำงรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง  
2. ผู้บังคับบญัชำเสนอผลสอบสวนไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ  
3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีมติให้ผู้นั้นออกจำก
รำชกำรเพรำะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีท่ีถูกสอบสวนข้ำงต้น 
ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมมำตรำ 53  สั่งให้ออกจำก
รำชกำรเพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน 
กรณีได้รับโทษจ าคุก  
1. ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 สั่งให้ออกจำก
รำชกำรเพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนเมื่อปรำกฏว่ำครู
ผู้ช่วยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  ได้รับโทษจ ำคุกโดย
ค ำสั่งของศำล หรือรักโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้
จ ำคุกในควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิด ลหุโทษ  
2. รำยงำนผลกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไปยังส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

 

13. การจัดท าระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางสุภาวดี  วิลัยศร การจัดท าระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
การจัดท าทะเบียนประวัติ 
1. สถำนศึกษำจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน  2  ฉบับ 
2. สถำนศึกษำเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปรักษำไว้ที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  1 ฉบับ  
3. เปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ  
การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
1 ผู้ขอมีบัตรกรอกรำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล
ต่ำงๆ เป็นเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวข้อง  
2 ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร  
3 น ำเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัว 
โดยสำรผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับโดยคุ้มทะเบียน



ประวัติไว้  
การขอหนังสือรับรอง  
1 ผู้ขอรับหนังสือรับรองแจ้งเหตุผลและควำมจ ำเป็น
ในค ำขอ  
2 ตรวจสอบเอกสำรควำมถูกต้อง  
3 น ำเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือรับรอง โดย
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  
4.ที่ส่งหนังสือรับรอง 

14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ  
นางสุภาวดี  วิลัยศร อนุสรณ์พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

1 ตรวจสอบและเสนอผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับ
กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมำลำ 
2  ด ำเนินกำรในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมำลำแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด 
3 จัดท ำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมำลำ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ดิเรกคุณำภรณ์และผู้คืน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 
 15 การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ  
นางณิชากร  พลเวียง การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
1. ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
2. ประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เพ่ือท ำ
ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์และวิธีกำร ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีและเลื่อนวิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
3. รวบรวมแบบเสนอขอรับกำรประเมินและรำยงำนผลงำนที่เกิด
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่งไปยังส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีสังกัด เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
4. เมื่อคณะกรรมกำรประเมินด ำเนินกำรประเมินผู้ขอมีและเลื่อน
วิทยฐำนะ ครบทุกด้ำนและน ำผลกำรประเมินเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำแล้ว 
     4.1 กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ มีมติไม่อนุมัติให้สถำนศึกษำ



แจ้งผู้ขอทรำบ ผู้ขออำจส่งค ำขอรับกำรประเมินใหม่ได้ในปีถัดไป
ซึ่งผู้ที่ส่งค ำร้องขอรับกำรประเมินในช่วง 1-30 เมษำยน จะส่งค ำ
ร้องขอรับกำรประเมินใหม่ได้ไหมก่อนเดือน เมษำยน ในปีถัดไป
ส่วนผู้ที่ส่งค ำขอในช่วง 1-31 ตุลำคม จัดส่งค ำร้องขอใหม่ได้ไม่ 
กลอนเดือนตุลำคมของปีถัดไป  
     4.2   กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ อนุมัติ ให้ผู้มีอ ำนำจตำม
มำตรำ 53  สั่งตั้งและส ำเนำค ำสั่งตั้ง 1 ชุด ส่งให้ส ำนักงำน อ.
ก.ค.ศ. ทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันออกค ำสั่ง 

16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 

นางสุภาวดี  วิลัยศร 1. สถำนศึกษำส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง 
2.  สถำนศึกษำให้หรือเสนอชื่อครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ี
สมควรได้รับค ำชมเชยเงินรำงวัล  หรือเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ 
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ  
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหรือให้ค ำชมเชย  เงินรำงวัล 
หรือเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางสุภาวดี  วิลัยศร การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. สถำนศึกษำท ำกำรศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมมั่นคงและ
ควำมเป็นธรรมในกำรประกอบอำชีพ  
2. สถำนศึกษำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งเสริมควำมม่ันคง
และควำมเป็นธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้ประพฤติปฏิบัติตำมระเบียบวินัย มำตรฐำน
และจรรยำบรรณของวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
4. ผู้บังคับบัญชำ ควบคุมดูแล และส่งเสริม ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ประพฤติ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบวินัย
มำตรฐำนและจรรยำบรรณของวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 



นางสุภาวดี  วิลัยศร การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 1. ให้ผู้บังคับบัญชำปฏิบัติจนจนอย่ำงที่ดีต่อผู้บังคับบัญชำ  
 2. ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำมีวินัยในตนเอง 
 3.  ผู้บังคับบัญชำมันสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอำใจใส่  ปกป้อง
และขจัดเหตุ แม่มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิด วินัยตำมควรแก่
กรณี 

  19. การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 

นางสุภาวดี  วิลัยศร กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำตและขอต่อใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพ 
1. สถำนศึกษำด ำเนินกำรเสนอขอมีใบประกอบวิชำชีพพร้อมทั้งจัดท ำ
รำยละเอียด แปลเอกสำรต่ำงๆที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง 
2. แปลเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือตรวจสอบและน ำเสนอตำมที่ผู้มีอ ำนำจ องค์กรวิชำชีพมอบหมำย  
3. จัดท ำทะเบียนคุ้มก ำกับดูแลผู้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  
4.ส่งเสริมและด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
ประพฤติตนตำมระเบียบวินัยมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 
 20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางสุภาวดี  วิลัยศร กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

กำรพัฒนำก่อนมอบหมำยงำน 
1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแจ้งหลักเกณฑ์วิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำร พระ
ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนมอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ 
2. ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม 
และพัฒนำอย่ำงเข้ม จ ำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ หรือรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นประธำนผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  1  คน  เป็นกรรมกำรและข้ำรำชกำรครู
หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งครูที่ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ แต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรเตรียมควำมพร้อม 
และพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม โดย
ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม และประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนำให้บรรลุผลตำม
ควำมมุ่งหวัง 

การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 



เรื่องให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้บังคับบัญชำ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี 
2. สถำนศึกษำวิเครำะห์ภำรกิจ เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ำแผนพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรพัฒนำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ 
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำประเมินผลกำรพัฒนำ และจัดเก็บข้อมูลน ำไป
วำงแผนพัฒนำต่อไป 

4. การบริหารทั่วไป 
หลักการและแนวคิด 
    1. ยึดหลักให้สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำด้วยตนเองให้มำกที่สุด โดย 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีหน้ำที่ก ำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนในเชิงนโยบำยให้สถำนศึกษำจัด
กำรศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
     2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมหลักกำร
กำรบริหำรงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นหลัก โดยเน้นควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตำม
เกณฑ์ กติกำ ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     3.มุ่งพัฒนำองค์กรระดับสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำง
เหมำะสม สำมำรถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสำรกันได้อย่ำงรวดเร็วด้วยระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      4. กำรบริหำรทั่วไปเป็นกระบวนกำรส ำคัญที่ช่วยประสำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรงำนอื่นๆให้
บรรลุผลตำมมำตรฐำนคุณภำพและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยมีบทบำทหลักในกำรประสำนส่งเสริมสนับสนุน
และกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆในกำรให้บริกำรกำรศึกษำทุกรูปแบบทั้งกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยตำมบทบำทของสถำนศึกษำ ตลอดจนกำรจัดและให้บริกำรกำรศึกษำของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันสังคมอ่ืน 
ขอบข่าย/ภารกิจ 
1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
2. กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
3. กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
4. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 
5. กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
6. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
7. งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
8. กำรด ำเนินงำนธุรกำร 
9. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
10. กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 



11. กำรรับนักเรียน 
12. กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถำนศึกษำ 
13. กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย 
14. กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
15. กำรทัศนศึกษำ 
16. กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน 
17. กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
18.  กำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันสังคมอ่ืนที่
จัดกำรศึกษำ 
19.  งำนประสำนรำชกำรส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น 
20. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
21. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
22. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน 

 
ภารกิจและแนวปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป 
         1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ 1. ส ำรวจระบบกำรจัดท ำทะเบียนกำรเชื่อมโยงข้อมูล

สำรสนเทศกับหน่วยงำนหรือองค์กร ที่เก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์แต่ภำรกิจจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2. ออกแบบและจัดท ำระบบฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำ เช่น
ฐำนข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลสื่อกำรเรียนกำรสอน 
ข้อมูลครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ ข้อมูลชุมชน ฯลฯ เพื่อใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับระบบ
ฐำนข้อมูลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3. พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำใช้
ระบบ ข้อมูลสำรสนเทศ 
4. จัดระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ เชื่อมโยงกับ
สถำนศึกษำอ่ืน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
5. น ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร กำร
บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
6. ท ำกำรประเมินและประสำนงำนระบบเครือข่ำยข้อมูล



สำรสนเทศ และปรับปรุงพัฒนำเป็นระยะๆ 
 
 
 

 
  
 
 

2 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

1. ก ำหนดรูปแบบเครือข่ำยและวัตถุประสงค์ในกำร
ประสำนงำนให้สอดคล้องและเหมำะสมกับภำรกิจงำนจัด
กำรศึกษำ                                                                      
2. จัดท ำแผนประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำย                                                                                                            
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนและสถำบันที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดท ำข้อตกลงและกำรพัฒนำเครือข่ำยร่วมกัน                 
4. ก ำหนดบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำนตำมภำรกิจ 
อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม                                              
5. ประสำนงำนกับเครือข่ำยกำรศึกษำ เพ่ือแสวงหำควำม
ร่วมมือ ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรงำน
และกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                                                                                              
6. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยกำรศึกษำให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ
และผู้เกี่ยวข้องทรำบ                                                    
7.ก ำหนดแผนโครงกำรหรือกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงเครือข่ำยกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ                                                                                                                                                       
8. ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่เครือข่ำย
กำรศึกษำ ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา                                                                                                               

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมลธิยา  วลัยรัตน์ การวางแผนบริหารงานการศึกษา                                                                                                                        

การวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา                                                                                                         
1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงและตัวชี้วัด



ตำมควำมส ำเร็จ                                                      
2. วัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนบรรลุตัวชี้วัดระดับดีมำก ดี พอใช้ หรือปรับปรุง                                                                                                                                                            
3. วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรครำย
มำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนเพ่ือหำเหตุปัจจัยและก ำหนดแนว
ทำงกำรปรุงรักษำกำรพัฒนำและปรับปรุงตำมกรณี จัดท ำเป็น
ข้อเสนอกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

 
 4. ปรับโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนตำมข้อมูลกำรวิเครำะห์ ให้

รองรับภำรกิจที่จ ำเป็นและนโยบำยส ำคัญ 
5. ก ำหนดประเด็นตัวชี้วัด เกมควำมส ำเร็จ กำรก ำกับติดตำม
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และ
ประเด็นกำรประเมินผล ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำประจ ำปี 
6. กลุ่มงำน และฝ่ำยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำนด้วยตนเอง และคณะบริหำรสถำนศึกษำน ำผล
ประเมินพิจำรณำ รับฟังค ำชี้แจง เพื่อประเมินควำมส ำเร็จ
ระดับสถำนศึกษำ รำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
7. จัดท ำรำยงำน และรำยงำนสำธำรณชน แต่คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือใช้เป็น
กำรก ำหนดนโยบำยของสถำนศึกษำ และพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมลธิยา  วิลัยรัตน์ การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

 1.  ตรวจสอบศึกษำ วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำย ผลผลิต ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ รำยกลยุทธ์และ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ยังไม่บรรลุผลส ำเร็จ 

 2. ตั้งประเด็นหรือสมมติฐำนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรหำ
ค ำตอบโดยศึกษำองค์ประกอบตัวแปรของปัจจัยภำยนอก 
(ชุมชนท้องถิ่นและองค์ประกอบภำยในสถำนศึกษำ) 

 3. ศึกษำสภำพปัญหำตำมกรณีและด ำเนินกำรวิจัยเชิงพัฒนำ 

 4. น ำผลกำรวิจัยมำปรับใช้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมลธิยา  วิลัยรัตน์ การจัดระบบการบริหาร 

 1 ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำตำมภำรกิจงำนที่เป็นพันธกิจทั้ง 4 
ด้ำนกองสถำนศึกษำ 
 2 วำงแผนออกแบบจัดระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโครงสร้ำงกำร
แบ่งส่วนงำนและมำตรฐำนสำยงำนของสถำนศึกษำ 
 3 ประกำศประชำสัมพันธ์กำรแบ่งส่วนงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสำธำรณชนทรำบ 
 4 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำยงำน 
5 ศึกษำและพัฒนำให้สอดคล้องกับนโยบำยและสภำพกำรที่
เปลี่ยนแปลงไป 
การพัฒนาองค์กร 
 1 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รำยบุคคล 
 2 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้ข้อมูล
สำรสนเทศรำยบุคคลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำยงำน 
 3 จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้เหมำะสมกับมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 
 4 จัดบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรท ำงำนของสถำนศึกษำให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 5 จัดสวัสดิกำรเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กำรปฏิบัติ งำนบรรลุผลตำม
มำตรฐำนสำยงำนของสถำนศึกษำ 

 
 6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมลธิยา  วิลัยรัตน์ 
นางอริสา  พันธุ์กล้า 

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1 ศึกษำระเบียบกฎหมำยและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
 2 ก ำหนดมำตรฐำนและตัวบ่งชี้หรือดัชนีชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของ



งำนตำมโครงสร้ำงและรำยบุคคลโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุก
ฝ่ำย 
 3 สร้ำงควำมเข้ำใจกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยให้เป็น
ข้อตกลงร่วมกันของบุคลำกรทุกคน 
4 สร้ำงเครื่องมือในกำรประเมินมำตรฐำน ควบคุม ก ำกับ ติดตำม
กำรปฏิบัติงำน 
 5 ประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมเครื่องมือของสถำนศึกษำที่จัดท ำข้ึน 
 6 น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำมำตรฐำนและ
ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 

นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ 
 

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 1 ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นด้ำนเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 2 วำงแผนด ำเนินกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำมำใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
 3 ระดมกำรจัดหำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำในงำนด้ำนต่ำงๆ
ของสถำนศึกษำ 
 4 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้และ
บ ำรุงรักษำและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรน ำเทคโนโลยีมำ
ใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ 
 5 ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรผลิตสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำรวมทั้ง
เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำ 
 6 ติดตำมประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำเพ่ือควำม
คุ้มค่ำและเหมำะสมกับกระบวนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

 
 8 การด าเนินงานธุรการ 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ การด าเนินงานธรุการ 

งานสารบรรณ 
 1 กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร 
  1.1 วิเครำะห์โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
 1.2 ออกแบบระบบกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กันและสำมำรถเชื่อมโยงระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้โดยน ำระบบเครือข่ำย



เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร(ICT) มำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน 
1.3 จัดหำและพัฒนำ Hardware และ Software ให้สำมำรถ
รองรับกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรที่
ออกแบบไว้ได้ 
 1.4 รับส่งหนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด  
 1.5 ประเมินผลกำรใช้ระบบกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรและ
ปรับปรุงเป็นระยะๆ 

 
 2 กำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 

 2.1 ศึกษำระเบียบงำนสำรบรรณที่เกี่ยวข้องกับชนิดของ
หนังสือรำชกำร 
 2.2 ออกแบบหนังสือรำชกำรให้เป็นแนวเดียวกันโดย
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) มำใช้ใน
กำรด ำเนินงำน  
2.3 ออกแบบระบบกำรพิมพ์และส ำเนำหนังสือให้เหมำะสมกับ
สภำพของสถำนศึกษำโดยยึดหลักควำมถูกต้องรวดเร็วและ
ประหยัดใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่อย่ำงเหมำะสมและคุ้มค่ำ  โดยน ำ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) มำใช้ใน
กำรด ำเนินงำน 
 2.4  จัดบุคลำกรรับผิดชอบด ำเนินกำรพิมพ์และส ำเนำหนังสือ
ตำมระบบที่ก ำหนด 
 2.5 ประเมินระบบงำนพิมพ์และส ำเนำหนังสือ  เพ่ือกำร
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ  
 3.  กำรเก็บหนังสือรำชกำร 
 3.1  วิเครำะห์สภำพงำนและวิธีกำรจัดเก็บเอกสำรของ
สถำนศึกษำ 
 3.2  ออกแบบระบบกำรจัดเก็บเอกสำรให้สอดคล้องกับระบบ
กำรรับ-ส่ง กำรยืมและกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร และ
เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ ตลอดจนครอบคลุม
ลักษณะกำรจัดเก็บหนังสือที่ก ำหนดในระเบียบงำนสำรบรรณ 
โดยน ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(ICT) มำใช้ในกำรด ำเนินงำน 
 3.3  จัดหำและพัฒนำ Hardware  และ Software ให้
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรจัดเก็บหนังสือ
รำชกำรที่ออกแบบไว้ได้ 
 3.4  ด ำเนินกำรจัดเก็บหนังสือตำมระบบที่ก ำหนด 
 3.5  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดเก็บหนังสือเป็นระยะๆ



และปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ 
4.  กำรให้ยืมหนังสือรำชกำร 
4.1  ออกแบบระบบกำรให้ยืมหนังสือรำชกำรให้สอดคล้องกับ
ระบบกำรรับ-ส่ง และกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร โดยใช้
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4.2 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ยืมหนังสือรำชกำรให้
สอดคล้องกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำร
บรรณและงำนที่เก่ียวข้อง 
4.3  ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็น
ระยะๆ 
4.4  น ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบกำรให้ยืมหนังสือ
รำชกำร 
5.  กำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
5.1  ภำยใน 60 วัน หลังจำกสิ้นปีปฏิทิน ด ำเนินกำรส ำรวจ
หนังสือที่หมดอำยุกำรเก็บจำกฐำนข้อมูลกำรเก็บหนังสือใน
ระบบเครือข่ำย เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
5.2  จัดท ำบัญชีหนังสือขอท ำลำย เสนอคณะกรรมกำรท ำลำย
หนังสือของสถำนศึกษำเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
5.3  ด ำเนินกำรท ำลำยหนังสือด้วยวิธีกำรที่ถูกต้องและ
เหมำะสม 
การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 

1. จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและแบบฟอร์มบัญชีรับ- 
ส่งงำนเป็นงำนๆตำมที่รับผิดชอบ 

2. ให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรส ำรวจและกรอกรำยกำรบัญชี
รับ-ส่งงำนเป็นงำนๆตำมที่รับผิดชอบ 

3.  เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนำม 
4. เก็บเป็นหลักฐำนกำรรับ-ส่งงำนเก็บไว้เป็นหลักฐำน

คนละ 1 ชุด 
การมอบอ านาจหน้าที่งาน 

1. วิเครำะห์ภำระหน้ำที่กำรงำนของสถำนศึกษำจำก
ระเบียบ  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและจำกที่ได้รับ
มอบหมำยเพ่ิมเติม 

2. ตรวจสอบต ำแหน่งมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งและ
ควำมถนัดของบุคลำกรที่ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ 

3. ก ำหนดภำระหน้ำที่กำรงำนให้บุคลำกรรับผิดชอบ
ปฏิบัติ  โดยค ำนึงถึงควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และ
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

4. จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน 



5. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน  

6. จัดท ำมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์  พร้อมด้วยตัวชี้วัดของงำน 
7. จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน 
8. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนคลองบุคลำกร 
 
 

การประชุมภายในสถานศึกษา 
 1 . วิเครำะห์ภำรกิจของสถำนศึกษำ  ก ำหนดแผนกำรประชุม
แจ้งให้ทุกงำนภำยในสถำนศึกษำทรำบ 
 2.  ประสำนงำนทุกงำนภำยในสถำนศึกษำ  รวบรวมเรื่องที่
จะน ำเสนอที่ประชุมเพ่ือจัดท ำวำระและเอกสำรกำรประชุม 
 3.  ด ำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำประชุม 
 4.  ประสำนงำนกำรจัดสถำนที่ประชุม  กำรเตรียมสื่อ  
อุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำรประชุม กำรเตรียมเครื่องดื่ม อำหำร
ว่ำงส ำหรับรับรองผู้มำประชุมและเตรียมกำรอันอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
 5.  บันทึกกำรประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมแจ้งให้ผู้
ที่เก่ียวข้องทรำบผลกำรประชุม และด ำเนินกำรตำมมติที่
ประชุม 
 6.  ประสำนงำน ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุม
เสนอผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ 
 7.  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  สรุปผลเพื่อน ำไปใช้ปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ 
งานยานพาหนะ 
1. วิเครำะห์ภำรกิจและแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำแล้ว
จ ำแนกภำรกิจที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้พำหนะน ำไปจัดหมวดหมู่ 
 2.  เพ่ือนกับทุกงำนในสถำนศึกษำวำงแผนกำรใช้ยำนพำหนะ
เป็นรำยเดือน 
 3.  ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรขออนุญำตใช้พำหนะกำรขอ
อนุมัติเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง  กำรตรวจสภำพ  กำรซ่อม
บ ำรุงรักษำและกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 4.  ศึกษำสภำพทั่วไปและก ำหนดสถำนที่เก็บรักษำ
ยำนพำหนะให้เกิดควำมปลอดภัย 
 5.  ประเมินแผนกำรใช้ยำนพำหนะ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำร
ขออนุญำตใช้ยำนพำหนะ  กำรขออนุมัติเบิกจ่ำยน้ ำมัน
เชื้อเพลิง  กำรตรวจสภำพ  กำรซ่อมบ ำรุงรักษำและกำร



รำยงำนกำรใช้พำหนะ  น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุง
ให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
 

 
  
 
 
 
9.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมลธิยา  วิลัยรัตน์ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

1. ศึกษำวิเครำะห์สภำพทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  เพ่ือ
จัดท ำก ำหนดแผนผังบริเวณสถำนศึกษำ (Master Plan ) ด้วยควำม
ร่วมมือของผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถกำรสถำปนิก หรือเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนทำงด้ำนสถำปนิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
สังกัดและหลักควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคอมบุคลำกรและ
ทำงรำชกำรโดยควำมเห็นชอบกล่องคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
2. ด ำเนินงำนจัดหำงบประมำณจำกทำงรำชกำร  หรือเงินนอก
งบประมำณมำใช้ในกำรก่อสร้ำง กระโปรงตำมควำมเหมำะสม 
3.  ด ำเนินกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุงหรือจัดสภำพแวดล้อมตำมรูปแบบ
ที่ก ำหนด 
4.  จัดบุคลำกรรับผิดชอบกำรบ ำรุงรักษำ  ดูแลพัฒนำอำคำรสถำนที่
และสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำให้อยู่ในสภำพที่มั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยและเหมำะสม  พร้อมที่จะใช้ประโยชน์  
5.  ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรใช้อำคำรสถำนที่จัดท ำแบบพิมพ์
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนและประชำสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบและถือปฏิบัติ 
6.   ติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรใช้กำร
ปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ
ให้มีควำมพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

  
10.   การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางอริสา  พันธุ์กล้า 
นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ 

กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 
1. ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยประชำกร ขั้นตอน วิธีกำรจัดท ำส ำมะโน
ประชำกร วัยเรียน 
2. จัดท ำเครื่องมือส ำมะโนประชำกรวัยเรียน 



3. จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียนที่จะเข้ำรับกำรบริหำรทำง
กำรศึกษำในเขตบริกำรของสถำนศึกษำ ให้เป็นปัจจุบันโดยประสำน
ควำมร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศจำกส ำมะโนผู้เรียน เพื่อน ำข้อมูลไปใช้
ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 
5. เสนอรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศกำรส ำมะโนผู้เรียนให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 

 
11.  การรับนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางอริสา  พันธุ์กล้า 
นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ 

การรับนักเรียน 
1. ศึกษำข้อมูลประชำกรวัยเรียนจำกข้อมูลส ำมะโนประชำกร
วัยเรียน (โปรแกรม obec smis) ข้อมูลนักเรียนที่จะจบ
กำรศึกษำแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจำกกำรศึกษำนอก
ระบบ เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรรับ
นักเรียนของแต่ละระดับชั้น 
2. จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนให้สอดคล้องกับแผนชั้นเรียน 
และสำมำรถรองรับอำคำรเรียน ครู ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ของ
สถำนศึกษำโดยประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
3. แจ้งก ำหนดกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและจัดท ำประกำศส ำรวจเด็กเข้ำเรียนของ
สถำนศึกษำ 
4. ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนที่ก ำหนด 
5.ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในกำรติดตำม
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนทะเบียนรำษฎร์ สัญชำติ 
พิกำร มีควำมบกพร่องหรือด้อยโอกำส 
6.ประเมินผล และรำยงำนกำรรับนักเรียนต่อส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

 
12.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางภาวดี   จันทร์สว่าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิก

สถานศึกษาการจัดตั้ง  ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
การจัดตั้ง 
1.  บุคคล นิติบุคคลองค์กรที่จะขอให้จัดตั้งสถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพร้อมตำมหลักเกณฑ์  ระเบียบแนว
ปฏิบัติของทำงรำชกำร 
2.  ยื่นค ำร้องขอให้จัดตั้งสถำนศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่



กำรศึกษำ 
3.  รอรับทรำบผลกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ
อนุญำตเพ่ือกำรด ำเนินกำรต่อ 
 
 
 
 
 
การยุบรวม 
1.สถำนศึกษำที่ประสงค์จะยุบรวมด้วยกัน เพ่ิมกำรด ำเนินกำร
จัดท ำแผนพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
2.เสนอแผนพัฒนำประสิทธิภำพ  เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
3.เสนอแผนพัฒนำประสิทธิภำพที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำต่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรยุบรวม
สถำนศึกษำ 
4.รอรับผลกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอนุมัติ  เพ่ือ
กำรด ำเนินกำรต่อไป 

การเลิกสถานศึกษา 
1.คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้ปกครอง  นักเรียนและชุมชน 
2.ด ำเนินกำรแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทรำบล่วงหน้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปีก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำ
ถัดไป 
3.จัดให้นักเรียนในสถำนศึกษำที่ยกเลิก  ได้เข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำอ่ืนทุกคน 
 

 
13.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางปรีดา  จันทะมน การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 
1.ศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในระบบ  นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย  ตลอดจนขอบข่ำยภำรกิจของสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2.ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำ  และควำมพร้อมของสถำนศึกษำและชุมชนเพ่ือ



ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบ  ทั้งในระบบ นอก
ระบบและตำมอัธยำศัย 
3.ก ำหนดแนวทำงและควำมเชื่อมโยงในกำรจัดและพัฒนำ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ทั้งกำรศึกษำในระบบ  นอกระบบ
และตำมอัธยำศัย ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแนวทำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 
รูปแบบตำมควำมเหมำะสม ศักยภำพของสถำนศึกษำ เดินทำง
เชื่อมโยงประสำนควำมร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของบุคคล  ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบัน
สังคมอ่ืนทีจ่ัดกำรศึกษำ 
5.ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ  นอกระบบ
และตำมอัธยำศัย  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพ 

14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 

นางมะลิวัลย์  สั้นจันดา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1.ปรำสำทและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งทรัพยำกรที่
พร้อมให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงภำครัฐ  เอกชน 
และประชำชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
2.ศึกษำแนวทำงหรือระเบียบที่จะขอรับกำรสนับสนุนจำก
แหล่งทรัพยำกรทุกประเภท  ตลอดจนเงื่อนไขกำรขอรับกำร
สนับสนุน 
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนระดมทรัพยำกรจำกแหล่งสนับสนุน 
4.ก ำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อจูงใจ  ชักชวน
ประชำชนเอกชนหรือหน่วยงำนต่ำงๆให้เข้ำใจ  สนใจให้ควำม
ช่วยเหลือสนับสนุนกำรศึกษำ 
5.ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำของสถำนศึกษำในทุกด้ำนซึ่ง
ครอบคลุมถึงกำรประสำนควำมร่วมมือของบุคคล  ชุมชน 
องค์กร เอกชน องค์กรกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำน 
สถำนประกอบกำร สถำบันสังคมและสถำนศึกษำในกำรใช้
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำร่วมกัน 
6.ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
15 การทัศนศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 



นางมลธิยา  วิลัยรัตน์ การทัศนศึกษา 
1. ศึกษำระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
2. เตรียมกำรด ำเนินกิจกรรมในทุกๆด้ำน ให้เรียบร้อยโดย
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นส ำคัญ 
3. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำตำมแผนงำนโครงกำร 
4. ประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร และ
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
5. รำยงำนกำรทัศนศึกษำให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ 

16. ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 

นางมลธิยา  วิลัยรัตน์ 
นางอริสา  พันธุ์กล้า 

กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน 
1 สร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกรให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียนอันได้แก่ 
1.1  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของนักเรียนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
โครงกำรอำหำรเสริม (นม)  
1.2 งำนแนะแนว  
1.3 งำนกีฬำและนันทนำกำร 
1.4 งำนลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำ
วิชำทหำร 
1.5  งำนประชำธิปไตยและวินัยนักเรียนเป็นต้น  
2. ก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมนักเรียนของ
สถำนศึกษำ โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
วำงแผน 
3. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วม ในกำรจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจของผู้เรียน   
4. ประสำน ติดตำมและประเมินผลด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง   
5. ปรับปรุงรำยงำนผลและปฏิบัติงำนและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน   

 17 ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 

นางปรีดา  จันทะมน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
 1 ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมทั้งควำมพร้อมในกำรรับข้อมูล
ข่ำวสำรของชุมชน 
2 วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดย
ประสำนควำมร่วมมือกับบุคลำกร ชุมชน องค์กร และสื่อมวลชนใน
ท้องถิ่น  
3 จัดให้มีเครือข่ำยกำรประสำนงำนประชำสัมพันธ์ 



4 พัฒนำบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ให้มีควำมรู้ 
5 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ ตำมแนวทำงที่ก ำหนดใน
ทุกโอกำสอย่ำงต่อเนื่อง 
6 สร้ำงกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้ลำยรูปแบบ  โดยยึดหลักกำรมีส่วน
ร่วมของเครือข่ำยประชำสัมพันธ์  
7 ติดตำม ประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้ทรำบถึงผลที่ได้รับจำก
กำรประชำสัมพันธ์ และน ำไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางปรีดา  จันทะมน การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องค์กร และหน่วยงานสถาบันสังคมอ่ืนๆที่จัดการศึกษา  
1 ประสำน ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจในสิทธิและหน้ำที่ในกำร
จัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ และ
สถำนประกอบกำร  
2 ประสำนให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร และ
สถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
3.  สนับสนุนให้บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรอบรมเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำแก่บุตรหรือบุคคลที่อยู่ในควำม
ปกครองดูแล 
4.  ให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำติดตำมผลกำร
จัดกำรศึกษำของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ 
สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
19.  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางปรีดา  จันทะมน งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

1.ศึกษำ ส ำรวจและก ำหนดภำรกิจ ทั้งภำรกิจหลัก และภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำยที่จะต้องประสำนกับหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค
และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2.ก ำหนดรูปแบบภำรกิจขั้นตอนวิธีกำรตลอดจนเทคนิคต่ำงๆในกำร
ประสำนงำนให้สอดคล้องและเหมำะสมกับเรื่องที่จะประสำนงำน 
3.จัดเตรียมเอกสำร สื่อ เครื่องมือและช่องทำงกำรประสำนงำน ให้มี
ควำมพร้อม  เพ่ือประโยชน์และสะดวกต่อกำรประสำนงำน 



4.ก ำหนดบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำนตำมภำรกิจอย่ำง
ชัดเจนและเหมำะสม 
5.ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค และส่วน
ท้องถิ่นในกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำร่วมกัน 
6.ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและรูปแบบกำรประสำนงำนและน ำผล
กำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงรูปแบบและพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมพร้อมในกำรประสำนงำนเป็นระยะๆอย่ำงต่อเนื่อง 

 
20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมลธิยา  วิลัยรัตน์ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1.จัดระบบกำรติดตำม  ตรวจสอบประเมินผลและรำยงำนผล
กำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2.จัดท ำเกณฑ์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
3.ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมระบบที่ก ำหนดไว้ 
4.จัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำประจ ำปีคลอง
สถำนศึกษำเสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้รับทรำบและ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนรับทรำบ 
5.ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
 

 
21.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางพัฒนาพร  พิมพ์สุภา การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

1.ระบุปัจจัยเสี่ยงตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (แผนกลยุทธ์)
ของสถำนศึกษำ 
2.ประเมินควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง  
3.วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท ำรำยงำนและแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง 
4.วำงแผนกำรจัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
5.ส่งเสริมให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยน ำมำตรกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ  โดย
สอดคล้องและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรกำร line วิธีกำรที่



ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
6.ติดตำม ประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรที่
ก ำหนดและปรับปรุงให้เหมำะสมเป็นระยะๆ  
7.รำยงำนกำรควบคุมภำยในต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ทรำบ (อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
 

 
 
22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นางมลธิยา  วิลัยรัตน์ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน 

1. ศึกษำสภำพปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
2. ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ควำม
ร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำพฤติกรรมนักเรียน  
3. วำงแผนก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนปกครองนักเรียนเพ่ือ 
    3.1 กำรส่งเสริมพัฒนำให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ 
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนำกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ กำรยกย่องให้ก ำลังใจแก่
นักเรียนผู้ประพฤติดี 
   3.2 กำรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน ได้แก่ 
กำรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมกำรป้อกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในโรงเรียน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ในโรงเรียน 
4. ด ำเนินกำรบริหำรงำนปกครองนักเรียน โดยกำรก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้ชัดเจน และประสำนกำรด ำเนินงำนปกครองนักเรียน ร่วม
ระหว่ำงสถำนศึกษำกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
5. ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้ด ำเนินไปตำม
ระเบียบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและควำมพึงพอใจของบุคคลำกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินกำรเป็นระยะๆ 

 
23. งำนที่ไม่ได้ระบุไว้ในงำนอื่น 
1. งำนกำรปกครองและควบคุมควำมประพฤตินักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
นำงมลธิยำ  วิลัยรัตน ์ 1.1 วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ ปัจจัยเสี่ยงและก ำหนดภำรกิจ ของ

สถำนศึกษำอันเป็นเหตุแห่งควำมเบี่ยงเบนของพฤติกรรมนักเรียน 
1.2 ล ำดับควำมรุนแรงของพฤติกรรมภำยใต้วุฒิภำวะ เพศและวัยของ
นักเรียน 



1.3 ศึกษำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ ข้อบังคับส ำหรับนักเรียนของโรงเรียน
บ้ำนก้ำงปลำ ฉบับ พ.ศ. 2546 และประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 
ลงวันที่ 22 เมษำยน  2515  
1.4 น ำมำตรกำรไปใช้ด ำเนินกำรตำมกรอบ ภำรกิจ โดยมีกำรก ำกับ 
ติดตำม ภำยใต้ข้อก ำหนดของสถำนศึกษำ 
1.5 ประเมินผลกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผล 

 
 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 
2. งานสหกรณ์โรงเรียน 
นำงอริสำ  พันธ์กล้ำ 
 
 
 
 
3. งานอาหารกลางวัน 
นำงภำวดี  จันทร์สว่ำง 
นำงลลิดำ  ผุยมำตย์ 
 
 
4. งานอาหารเสริมนม 
นำงพัฒนำพร  พิมพ์สุภำ 
 
 
 
 
5. เงินสวัสดิการครูในโรงเรียน 
นำงณิชำกร  พลเวียง 
 
 
 
 
6. โครงการออมทรัพย์ 
นำงปรีดำ  จันทะมน 
 
 
 

2.1 ประชำสัมพันธ์ระดมหุ้น 
2.2 เตรียมเอกสำรหลักฐำนงำนสหกรณ์ 
2.3 จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ 
2.4 บริกำรทุกรูปแบบแก่สมำชิกให้เกิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
 
 
3.1 ควบคุมงบประมำณเงินอำหำรกลำงวันที่ได้รับจำกทำงรำชกำร 
3.2 จัดให้เด็กที่ขำดสำรอำหำรได้รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
3.3 สรุปและรำยงำนผล 
 
 
4.1 บัญชีจ่ำยให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
4.2 เก็บรักษำอำหำรเสริมนม 
4.3 บริหำรจัดกำรให้เกิดประสิทธิภำพแก่โรงเรียนมำกท่ีสุด 
4.4 สรุปรำยงำนผลกำรประเมินงำน 
 
 
5.1 เป็นกิจกรรมสวัสดิกำรช่วยเหลือครูในโรงเรียน 
5.2 เป็นกำรคิดดอกเบี้ยในรำคำต่ ำ 
5.3 ดอกเบี้ยที่ช่วยในกำรพัฒนำโรงเรียน 
5.4 สูบและรำยงำนผลกำรปฏิบัติ บัตรงำน 
 
 
6.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักประหยัด 
6.2 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกำรออม 
6.3 เพ่ือให้นักเรียนใช้จ่ำยอย่ำงเศรษฐกิจพอเพียง 
6.4 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนมีหน้ำที่ 
 



 
7. งานพนักงานบริการ 
ยำนอภิรมย์  ไชยชิน 

 
7.1 ดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ของรัชกำล 
7.2 พัฒนำอำคำรสถำนที่ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอำดร่ม
รื่นน่ำดูน่ำอยู่น่ำเรียน 
7.3 ไม่สนับสนุนส่งเสริมคณะครูในกิจกรรมต่ำงๆ 
7.4 ให้กำรบริกำรคณะครูและผู้มำติดต่องำนในโรงเรียน 
7.5 งำนอ่ืนที่คณะครูและผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

 

คู่มือ การบริหารการจัดการสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ค านา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สารบัญ 

เรื่อง          หน้ำ 

ค ำน ำ 

สำรบัญ 

ค ำสั่งโรงเรียน 

ควำมรับผิดชอบตำมขอบข่ำย ภำรกิจกำรบริหำรงำนและจัดกำรสถำนศึกษำ 4 งำน 1 

ขอบข่ำย ภำรกิจกำรบริหำรงำนและจัดกำรสถำนศึกษำ    2 

กำรบริหำรวิชำกำร        4 

งำนบริหำรงบประมำณ        26 

งำนบริหำรงำนบุคคล        43 

งำนบริหำรทั่วไป         62 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คณะที่ปรึกษา 

นำยพลไชย  พลเพชร 

คณะท างาน 

นำงสำวกรรณิกำ  ศักดิ์ศิริรัตน์  ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ  
นำงมลธิยำ  วิลัยรัตน ์   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงลลิดำ  ผุยมำตย์   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงพัฒนำพร  พิมพ์สุภำ   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงปรีดำ  จันทะมน   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงสำวค ำมำย  บุญสนอง   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงณิขำกร  พลเวียง   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงภำวดี  จันทร์สว่ำง   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงสุภำวดี  วิลัยศร    ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงไพบูลย์  จันทนำ   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงอริสำ  พันธ์กล้ำ   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงมะลิวัลย์  สั้นจันดำ   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงวรำภรณ์   บัวชุม   ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 
นำงมนธิรำ     สุวรรณสิงห ์  ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ 

นำยอภิรมย์  ไชยชิน   ช่ำงไฟฟ้ำ 3 

นำงสำวประมล  สอนสุภำพ  ครูธุรกำร  กรรมกำร 
นำงสำวพัชรำพร  มุงคุณแสน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก  กรรมกำร 
 

 


