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แนวทางการปฏิบตัิงาน 4 ฝาย 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 
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ข้อมูลพืนฐาน 

. ขอ้มูลทวัไป 

ชือสถานศึกษา โรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร ์ ตงัอยู่เลขท ี  หมู่   ถนนพหลโยธนิ  

ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี  รหสัไปรษณีย์  เปิดทําการสอนตงัแต่ชนั

ประถมศกึษา ปีท ี  – ชนัประถมศกึษาปีท ี  แบ่งเป็น  โครงการไดแ้ก่ Smart Program, Intensive 

English Program และ English  Program 

โทรศพัท์   : 02-564-4498 

โทรสาร :    : 02-564-2729 

URL   : http://www.pts.ac.th 

E-mail   :   pts@pts.ac.th 

ขนาดของสถานศกึษา: โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ 

เขตพนืทบีรกิาร: ) หมู่  และหมู่  (บา้นเลขท ี ) ตําบลคลองหนึง 

    อําเภอคลองหลวง 

) บุตรบุคลากรในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัโรงเรียน 

โรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร ์ เป็นโรงเรยีนสงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษา

ประถมศกึษาปทุมธานี  เขต 1 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

เรมิก่อตงัเมอืวนัท ี13 สงิหาคม พ.ศ.2528 โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มคีวามประสงคก์่อสรา้ง

โรงเรยีนเพอืจดัเป็นโรงเรยีนสวสัดกิารของบุคลากรในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติและ

ประชาชนทวัไป มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงึไดร้อ้งขอกบัสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศกึษา

แห่งชาต ิก่อตงั “โรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร”์ และไดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้งไดโ้ดยใช้ทดีนิราช

พสัดุในบรเิวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ศูนยร์งัสติ  มเีนือท ี12 ไร่  รูปแบบอาคารเรยีนเป็นแบบ  

สปช. 105 / 29 จํานวน 8 หอ้ง อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช.205/26 ประกาศแต่งตงัเป็นโรงเรยีน

เมอืวนัท ี5 มนีาคม พ.ศ.2529 เปิดทําการสอนเมอืวนัท ี1 พฤษภาคม พ.ศ.2529 มนัีกเรยีนปีแรก 

ประมาณ 265 คน 

เมอืปี พ.ศ.2540 โรงเรยีนไดย้า้ยจากทเีดมิ เนืองจากต้องใชเ้ป็นพนืทกี่อสรา้งสนามกฬีาเพอืใช้

ในการแขง่ขนักฬีาเอเชยีนเกมส ์ครงัท ี13 และใหโ้รงเรยีนใชอ้าคารทกี่อสรา้งเป็นอาคารอํานวยการ  
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จดัการแขง่ขนักฬีาเอเชยีนเกมส ์มรีูปแบบของอาคารเป็นหอ้งแปดเหลยีม 3 ชนั 1 หลงั (หอ้งนําใน

อาคาร) มอีาคารประกอบ ไดแ้ก่ โรงอาหาร 1 หลงั สว้ม 1 หลงั บา้นพกัคร ู6 หน่วย บา้นพกัภารโรง 1 

หลงั เป็นสถานทเีรยีนของโรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตรจ์นทุกวนันี 

สญัลกัษณ์ 

  

 

ปรชัญาโรงเรยีน  สุวชิาโน   ภวโํหต ิ = ผูรู้ด้ ีเป็นผูเ้จรญิ 

อกัษรย่อชือโรงเรียน ปมธ. 

สีประจาํโรงเรยีน  ขาว  เหลอืง  แดง   

  สีขาว  หมายถงึ   ความสะอาดบรสิุทธ ิ

  สีเหลือง  หมายถงึ   สขีองศาสนาเหมอืนดงัธรรมจกัร 

  สีแดง  หมายถงึ   แสดงถงึความเขม้ขน้ คอื เลอืด 

  ( เหลอืงของเรา คอื ธรรมประจําจติ  แดงของเรา คอื โลหติอุทศิให ้) 

เอกลกัษณ์ของโรงเรยีน เก่งภาษา  ลําหน้าเทคโนโลย ี เป็นคนดนํีาสงัคม 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียน งามอย่าง ปมธ. :    หยุด  ยนื  ไหว ้ และกล่าวคาํว่า “สวสัด”ี 

ความเชือ (VALUE) เรา...เชอืว่าผู้เรยีนมศีกัยภาพ สามารถพฒันาและสร้างใหเ้ป็นผู้นําที

สงา่งาม 

    ของสงัคม 

ขนาดของสถานศึกษา โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ 

เขตพนืทีบริการ  )  หมู่  และหมู่  (บ้านเลขท ี ) ตําบลคลองหนึง อําเภอคลอง

หลวง  

 )  บุตรบุคลากรในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

Website   http://www.pts.ac.th 

E-mail   ptsthammasat@gmail.com 

เบอรโ์ทรศพัท์  02-5644498 

เบอรโ์ทรสาร  02-5642729 

   ภารกิจ 
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 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดให้บริการการศึกษาภาคบังคับ  ปี  แบ่งเป็น  

โครงการ ดงันี 

  โครงการ Smart Program   ชนัประถมศกึษาปีท ี -  

  โครงการ English Program   ชนัประถมศกึษาปีท ี -  

  โครงการ Intensive English Program  ชนัประถมศกึษาปีท ี -  

 ภารกจิทใีหบ้รกิารการศกึษา มดีงัน ี

 1. จดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน และ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช  

 . จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษา    ขนัพนืฐานเป็นมาตรฐานหลกั 

 . สง่เสรมิความสมัพนัธ ์และความร่วมมอืกบัชุมชนในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

 . จดักิจกรรมการเรยีนการสอนและการวดัและประเมินผล โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัและ

เสรมิสรา้งความเป็นผูนํ้า 

 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

 มุ่งจดัการศึกษาทมีคีุณภาพระดบัมาตรฐานสากล สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง     บนพนืฐานของความเป็นไทยและการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่น 

 

พนัธกิจ 

 . จัดการเรียนรู้ทีให้ผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ 

กระบวนการให้เกิดทกัษะการคิดวเิคราะห์ คดิแก้ปัญหา และการคดิสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการ

เรยีนรูท้งัในห้องเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท ี  

 . น้อมนําแนวพระราชดํารแิละพระบรมราโชบายมาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนอย่างยงัยนื

ตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 . ส่งเสรมิสนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สงัคม และสาธารณชนให้มคีวามรู้และความเข้าใจ 

สร้างความตระหนักในการจดัการศกึษาขนึพนืฐาน และมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รยีน 
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เป้าประสงค ์

 .  ประชาการวยัเรยีนทุกคนได้รบัโอกาสในการศกึษาขนัพนืฐานอย่างทวัถงึ มคีุณภาพและ

เสมอภาค 

 .  จดักจิกรรมทงัในและนอกห้องเรยีนทเีออืต่อการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม คุณลกัษณะ          

อนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา ตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 .  เน้นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด

การศกึษา 

 4.  จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) เพอืพฒันากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวตักรรมเพอืสร้างมูลค่าสอดคล้องกับ

ประเทศไทยแลนด ์ .  

 

 

เป้าหมาย 

 

  ด้านวิชาการ 

  .  พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนเก่ง มคีวามโดดเด่นดา้นภาษาเพอืการสอืสารและเทคโนโลย ี

  .  พฒันาผู้เรยีนให้มทีกัษะชีวติในการดํารงชวีติในศตวรรษที  อย่างมคีวามสุข และสง่า

งาม     เน้นการพฒันาความสามารถและทกัษะดา้นต่างๆ ดงันี 

  ๒.๑  ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

  ๒.๒  ความสามารถทางการคดิ 

  ๒.๓  ความสามารถดา้นการสอืสาร 

  ๒.๔  ความสามารถดา้นเทคโนโลย ี

  ๒.๕  การทาํงานอย่างเป็นระบบ 

  ๒.๖  ตระหนักและเหน็คุณค่าของความเป็นไทย 

  ด้านบุคลากร 

 . พฒันาเจตคต ิความรู ้และทกัษะ สู่ความเป็นครูและบุคลากรมอือาชพี โดยการสร้างระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนใหผู้เ้รยีนเป็นผูนํ้าทสีงา่งามสูส่งัคม 

 . สรา้งแรงจงูใจใหค้รแูละบุคลากร มคีวามรู ้ความสามารถ โดยการจดัสวสัดกิารทีด ี
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  ด้านบริหารงานทวัไป 

 . พฒันาด้านอาคารสถานทใีห้สะอาด เป็นระเบยีบ เพยีงพอต่อการใช้ประโยชน์และมคีวาม

ปลอดภยั 

 ๒. มรีะบบพนืฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ทเีออืต่อการจดัการเรยีนการสอน  

 ๓. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืผูเ้รยีนให้มคีวามรูแ้ละความสามารถ ตามศกัยภาพ มคีุณภาพ         

ตามมาตรฐานหลกัสตูรและพฒันามาตรฐานสูส่ากล 

 ๔. สร้างและพฒันานวตักรรมด้านการบรหิารทสีนับสนุนการพฒันาผู้เรียนให้เป็นผู้นําทีสง่า

งาม 
 

 ด้านงบประมาณ 

. สรา้งระบบการบรหิารงานงบประมาณทมีปีระสทิธภิาพ 

 ๒. มีระบบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี ยึดหลักประหยดั โปร่งใส 

ตรวจสอบไดแ้ละคุม้ค่า 

๓. สร้างความร่วมมอืเครอืข่ายผู้ปกครอง ชุมชนในการระดมทรพัยากร เพอืพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รยีน 

 

2. จาํนวนครแูละบุคลากร 

 

ข้อมูลด้านบริหาร 

1. ผูอ้ํานวยการสถานศกึษา : นางกาญจนา   คลา้ยพุฒ 

วุฒกิารศกึษาสูงสุด  : ศกึษาศาสตรมหาบณัทติ สาขาการบรหิารการศกึษา 

ระยะเวลาบรหิารงาน  : 9 พฤศจกิายน  จนถงึปัจจบุนั 

 

3. รองผูอ้ํานวยการสถานศกึษา :  นางกาญจนรตัน์    วงษ์สมาจารย์ 

วุฒกิารศกึษาสูงสุด  : ครุศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา 
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 หมายถงึ  การหาทางใชค้นทอียู่ร่วมกนัในองคก์รนนั ๆใหท้าํงานไดผ้ล ดทีสีุด  สนิเปลอืง

ค่าใชจ่้ายน้อยทสีุด  ในขณะเดยีวกนักส็ามารถทาํใหผู้ร้่วมงานมคีวามสุขมคีวามพอใจ ทจีะใหค้วาม

ร่วมมอืและทาํงานร่วมกบัผูบ้รหิาร เพอืใหง้านขององคก์รนนัๆ สําเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

 

แนวคิด  

   1)  ปัจจยัทางการบรหิารทงัหลายคนถอืเป็นปัจจยัทางการบรหิารทสีําคญัทสีุด 

  2)  การบรหิารงานบุคคลจะมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามรู้ ความ

เขา้ใจและมคีวามสามารถสงูในการบรหิารงานบุคคล 

 3)  การจดับุคลากรใหป้ฏบิตังิานไดเ้หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถจะมสีว่นทาํให้บุคลากร 

มขีวญักําลงัใจ มคีวามสุขในการปฏบิตังิาน สง่ผลใหง้านประสบผลสาํเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ 

   4)  การพฒันาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถอย่างสมําเสมอและต่อเนืองจะทําใหบุ้คลากร 

เปลยีนแปลงพฤตกิรรมและกระตอืรอืรน้พฒันางานใหด้ยีงิขนึ 

  5)  การบรหิารงานบุคคลเน้นการมสีว่นร่วมของบุคลากรและผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นสําคญั 

 

ขอบข่ายงานบุคลากร 

1. สง่เสรมิและพฒันาระบบการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2. สง่เสรมิใหบุ้คลากรในโรงเรยีนปฏบิตัติามในหน้าทตีามมาตรฐานวชิาชพี  และจรรยาบรรณ

วชิาชพีครู 

 3. ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรยีนแก่ผูเ้กยีวขอ้งอย่าง

ทวัถงึ และมปีระสทิธภิาพ 

 4. ส่งเสรมิ  และสนบัสนุนใหค้รแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะวชิาชพีครู 

 5. ประสานความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน ในการพฒันา โรงเรยีน 

6. สง่เสรมิใหค้ณะครูปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ 

. สง่เสรมิใหค้ณะครปูฏบิตัตินในการดาํเนินชวีติโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา  – 2563 

  1. ส่งเสรมิและพฒันาระบบการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2. สง่เสรมิใหบุ้คลากรในโรงเรยีนปฏบิตัติามในหน้าทตีามมาตรฐานวชิาชพี  และจรรยาบรรณ

วชิาชพีครู 

งานบริหารงานบคุลากร 
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 3. สง่เสรมิการประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรยีนแก่ผู้เกยีวขอ้งอย่าง

ทวัถงึ และมปีระสทิธภิาพ 

 4. ส่งเสรมิ  และสนบัสนุนใหค้รแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะวชิาชพีครู 

 5. ประสานความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน ในการพฒันา โรงเรยีน 

6. สง่เสรมิใหค้ณะครูปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ 

. สง่เสรมิใหค้ณะครปูฏบิตัตินในการดาํเนินชวีติโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

วางแผนอตัรากาํลงั/การกาํหนดตาํแหน่ง 

มีหน้าที 

 1. จดัทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏบิตังิานประจําปีและปฏทินิปฏบิตังิาน 

2. จดัทําแผนงานอตัรากําลงัครู  / การกําหนดตําแหน่งและความต้องการครใูนสาขาที

โรงเรยีนมคีวามต้องการ   

3. จดัทํารายงานอตัรากําลงัครูต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

การสรรหาและบรรจุแต่งตงั 

มีหน้าที  

1. วางแผนดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรและกําหนดรายละเอยีดแผนปฏบิตังิาน 

2. กําหนดรายละเอยีดเกยีวกบัการสรรหาการเลอืกสรรคุณสมบตัขิองบุคคลทรีบัสมคัร 

3. จดัทําประกาศรบัสมคัร 

4. รบัสมคัร 

5. การตรวจสอบคุณสมบตัผิูส้มคัร 

6. ประกาศรายชอืผูม้สีทิธริบัการประเมนิ 

7. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรร 

8. สอบคดัเลอืก  

9. ประกาศรายชอืผูผ้่านการเลอืกสรร 

10. การเรยีกผูท้ผี่านการคดัเลอืกมารายงานตวั 

11. จดัทํารายต่อหน่วยงานต้นสงักดั 

 

การพฒันาบุคลากร 

มีหน้าที  

1. จดัทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิตักิารประจําปี  
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2. สาํรวจความต้องการในการพฒันาครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

3.  จดัทาํแผนพฒันาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

4.  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรไดร้บัการพฒันา 

5. จดัทําแฟ้มบุคลากรในโรงเรยีน 

6. ตดิตาม ประเมนิผล สรุปรายงานผลการปฏบิตังิานเสนอผูอํ้านวยการ  

7. งานอนืๆ ทไีดร้บัมอบหมาย 

 

 

การเลือนขนัเงินเดือน 

มีหน้าที  

1. จดัทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิตักิารประจําปี  

2. นิเทศ  ตดิตามผลการปฏบิตังิานของครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

3.  ประชุมคณะกรรมการในการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนประจาํปี 

4.  จดัทาํบญัชผีูท้ไีดร้บัการพจิารณาเลอืนขนัประจําปีโดยยดึหลกัความโป่รงใส คุณธรรม

จรยิธรรมและการปฏบิตังิานทรีบัผดิชอบ 

5. แต่งตงัผูท้ไีดร้บัการเลอืนขนัเงนิเดอืนรายงานต่อตน้สงักดั 

 

เครืองราชอิสริยาภรณ์ 

มีหน้าที  

1. จดัรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ 

2. สาํรวจความต้องการขอพระราชทานเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร 

3. สง่เสรมิและสนับสนุนขอพระราชทานเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ของคณะครแูละบุคลากรใน

โรงเรยีน 

4. จดัทําแฟ้มขอ้มูลการไดร้บัพระราชทานเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ของคณะครแูละบุคลากรใน

โรงเรยีน 

วินัยและการรกัษาวินัย 

มหีน้าที  

1. จดัรวบรวมเอกสารเกยีววนิัยและการรกัษาวนิยัของขา้ราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

2. จดัทําแฟ้มขอ้มูลเกยีวกบัการทาํผดิเกยีวกบัวนิยัของขา้ราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

 



10 
 

สวสัดิการครู 

มีหน้าที  

 1.วางแผนดาํเนินงานเกยีวกบัสวสัดกิารของครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

 2. มอบของขวญัเป็นกําลงัใจในวนัสําคญัต่างๆ  วนัเกดิ  แสดงความยนิดทีผี่านการประเมนิครู

ชาํนาญการพเิศษ  ของครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

 . ซอืของเยยีมไขเ้มอืเจบ็ป่วยหรอืนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

 

สาํมะโนนักเรียน/รบันักเรียน 

มีหน้าที  

1. วางแผนในการจดัทําสาํมะโนนกัเรยีน 

2. สาํมะโนนักเรยีนในเขตหมู่    ,  และหมู่    ซงึเป็นเขตบรกิารของโรงเรยีน 

3. จดัทําเอกสารการรบัสมคัรนักเรยีน  เดก็เลก็  ชนัอนุบาล   ประถมศกึษาปีท ี   และชนั

มธัยมศกึษาปีท ี  

4. เปิดรบัสมคัรนกัเรยีน  เดก็เลก็  ชนัอนุบาล   ประถมศกึษาปีท ี   และชนัมธัยมศกึษาปี

ท ี  

5. จดัทําแฟ้มนักเรยีน  เดก็เลก็  ชนัอนุบาล   ประถมศกึษาปีท ี   และชนัมธัยมศกึษาปีท ี 

1 

6. สรุปการจดัทาํสํามะโนนักเรยีนรายงานหน่วยงานต้นสงักดั 

 

      การปฏิบติัราชการของข้าราชการคร ู

 

1. การลา  การลาแบ่งออกเป็น    ประเภท  คอื 

  .การลาป่วย 

  .การลาคลอดบตุร 

  .การลากจิส่วนตวั 

  .การลาพกัผ่อน 

  .การลาอุปสมบทหรอืการลาไปประกอบพธิฮีจัย์ 

  .การลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 

  .การลาไปศกึษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรอืปฏบิตักิารวจิยั 
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  8.การลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

 9.  การลาตดิตามคู่สมรส 

  

การลาป่วย  ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลาป่วยเพอืรกัษาตวัใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบัจนถงึผูม้อีํานาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัทลีาเวน้แต่ในกรณีจาํเป็นจะเสนอหรอื

จดัส่งใบลา ในวนัแรกทมีาปฏบิตัริาชการกไ็ด ้ ในกรณีทขีา้ราชการผูข้อลามอีาการป่วยจนไม่สามารถ

จะลงชอืในใบลาไดจ้ะใหผู้อ้นืลาแทนกไ็ด ้ แต่เมอืสามารถลงชอืไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาโดยเรว็  

การลาป่วยตงัแต ่30 วนัขนึไป ตอ้งมใีบรบัรองของแพทยซ์งึเป็นผูท้ไีดข้นึทะเบยีนและ รบัใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย  ในกรณีจาํเป็นหรอืเหน็สมควรผู้มอีํานาจอนุญาต

จะสงัใหใ้ชใ้บรบัรองของแพทยซ์งึผูม้อีํานาจอนุญาตเหน็ชอบแทนกไ็ด ้ การลาป่วยไม่ถงึ 30 วนั  ไม่ว่า

จะเป็นการลาครงัเดยีวหรอืหลายครงัตดิต่อกนั  ถา้ผูม้อีํานาจ อนุญาตเหน็สมควร  จะสงัให้มใีบรบัรอง

แพทยต์ามวรรคสามประกอบใบลา  หรอืสงัใหผู้ล้าไปรบัการ ตรวจจากแพทยข์องทางราชการเพอื

ประกอบการพจิารณาอนุญาตกไ็ด ้

 การลาคลอดบุตร  ขา้ราชการซงึประสงค์จะลาคลอดบุตร  ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบั จนถงึผูม้อํีานาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัทลีา เวน้แต่ไม่สามารถจะลงชอืใน

ใบลาได ้จะใหผู้อ้นืลาแทน กไ็ด ้แต่เมอืสามารถลงชอืไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาโดยเรว็ และมสีทิธิ

ลาคลอดบุตรโดยไดร้บั เงนิเดอืนครงัหนึงได ้ การลาคลอดบุตรจะลาในวนัทคีลอดก่อนหรอืหลงัวนัที

คลอดบุตรกไ็ด ้แต่เมอืรวมวนัลาแลว้ ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั 

 การลากิจส่วนตวั  ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลากจิสว่นตวั ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบั จนถงึผูม้อํีานาจอนุญาต และเมอืไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยุดราชการได ้เวน้

แต่มเีหตุจาํเป็น ไม่สามารถรอรบัอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรอืจดัสง่ใบลาพรอ้มดว้ยระบุเหตุจาํเป็นไวแ้ลว้ 

หยุดราชการ ไปก่อนกไ็ด ้ แต่จะตอ้งชแีจงเหตุผลใหผู้ม้อีํานาจอนุญาตทราบโดยเรว็ ในกรณีมเีหตุ

พเิศษทไีม่อาจเสนอหรอืจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึงได ้ ใหเ้สนอหรอืจดัส่ง ใบลาพรอ้มทงัเหตุผล

ความจําเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบัจนถงึผูม้อีํานาจอนุญาตทนัทใีนวนัแรก ทีมาปฏบิตัริาชการ  

ขา้ราชการมสีทิธลิากจิส่วนตวั  โดยไดร้บัเงนิเดอืนปีละไม่เกนิ  45 วนัทําการ  ขา้ราชการทลีาคลอด

บุตรตามขอ้  18 แลว้ หากประสงคจ์ะลากจิสว่นตวัเพอืเลยีงดบุูตรใหม้ ีสทิธลิาต่อเนืองจากการลา

คลอดบุตรไดไ้ม่เกนิ 150 วนัทาํการ  โดยไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนระหว่างลา 

 การลาพกัผ่อน   ขา้ราชการมสีทิธลิาพกัผ่อนประจําปีในปีหนึงได ้10 วนัทาํการ 

เวน้แต่ขา้ราชการดงัต่อไปนี ไม่มสีทิธลิาพกัผ่อนประจําปีในปีทไีดร้บับรรจุเขา้รบัราชการยงัไม่ถงึ 6 

เดอืน 
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   1. ผูซ้งึไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครงัแรก ผูซ้งึลาออกจากราชการเพราะเหตุ

สว่นตวั แลว้ต่อมาไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการอกี 

  2.  ผูซ้งึลาออกจากราชการเพอืดาํรงตําแหน่งทางการเมอืง หรอืเพอืสมคัรรบัเลอืกตงั 

แลว้ ต่อมาไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการอกีหลงั 6 เดอืน นบัแต่วนัออกจากราชการ 

  3. ผูซ้งึถูกสงัใหอ้อกจากราชการในกรณีอนื นอกจากกรณีไปรบัราชการทหารตามกฎหมาย ว่า

ดว้ยการรบัราชการทหารและกรณีไปปฏบิตังิานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ แลว้ต่อมา 

ไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการอกีถา้ในปีใดขา้ราชการผูใ้ดมไิดล้าพกัผ่อนประจําปีหรอืลาพกัผ่อนประจาํปี 

แลว้แต่ไม่ครบ 10 วนัทําการ ใหส้ะสมวนัทยีงัมไิดล้าในปีนนัรวมเขา้กบัปีต่อ ๆไปได ้แต่วนัลาพกัผ่อน 

สะสมรวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกนิ 20 วนัทาํการ สาํหรบัผูท้ไีดร้บัราชการตดิต่อกนั

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ใหม้สีทิธนํิาวนัลาพกัผ่อนสะสม รวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกนิ 

30 วนัทําการ 

การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์  ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลา

อุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรอืขา้ราชการทนีับถอืศาสนา อสิลามซงึประสงคจ์ะลาไปประกอบพธิี

ฮจัย ์ณ เมอืงเมกกะประเทศซาอุดอีาระเบยีใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบัจนถงึผู้

มอีํานาจพจิารณาหรอือนุญาตก่อนวนัอุปสมบท หรอืก่อนวนัเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัยไ์ม่น้อยกว่า  

วนั ในกรณีมเีหตุพเิศษไม่อาจเสนอหรอืจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึงใหช้แีจงเหตุผลความ จาํเป็น

ประกอบการลา และใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูม้อีํานาจทจีะพจิารณาใหล้าหรอืไม่กไ็ด ้ ขา้ราชการทไีดร้บั

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรอืไดร้บัอนุญาตใหล้าไป ประกอบพธิฮีจัยแ์ลว้จะตอ้ง

อุปสมบทหรอืออกเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัยภ์ายใน 10 วนั นบัแต่ วนัเรมิลา  และจะตอ้งกลบัมา

รายงานตวัเขา้ปฏบิตัริาชการภายใน 5 วนั นับแต่วนัทลีาสกิขา  หรอื วนัทเีดนิทางกลบัถงึประเทศไทย

หลงัจากการเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัย์ 

การลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารบัการเตรียมพล ขา้ราชการทไีดร้บัหมายเรยีกเขา้

รบัการตรวจเลอืก ใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนั เขา้รบัการตรวจเลอืกไม่น้อยกว่า 48 ชวัโมง 

สว่นขา้ราชการทไีดร้บัหมายเรยีกเขา้รบัการเตรยีมพล ใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 

ชวัโมง นบัแต่เวลารบัหมายเรยีกเป็นตน้ไป และใหไ้ปเขา้ รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล

ตามวนัเวลาในหมายเรยีกนันโดยไม่ต้องรอรบัคําสงั อนุญาต และใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลาไป

ตามลําดบัจนถงึหวัหน้าส่วนราชการ  หรอืหวัหน้า ส่วนราชการขนึตรง 

 การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดงูาน หรือปฏิบติัการวิจยั ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลาไปศกึษา

ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏบิตักิารวจิยั ณ ต่างประเทศ ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา

ตามลําดบัจนถงึปลดักระทรวงหรอืหวัหน้าสว่นราชการขนึตรงเพอืพจิารณาอนุญาตสาํหรบัการลาไป
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ศกึษาฝึกอบรมดูงาน  หรอืปฏบิตักิารวจิยัในประเทศให้เสนอหรอืจดัสง่ ใบลาตามลําดบัจนถงึหวัหน้า

สว่นราชการ หรอืหวัหน้าส่วนราชการขนึตรงเพอืพจิารณาอนุญาต  เวน้แต่ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร

ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อปลดักรุงเทพมหานคร  สําหรบัหวัหน้า สว่นราชการใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลา

ต่อปลดักระทรวง  หวัหน้าส่วนราชการขนึตรงและขา้ราชการ  ในราชบณัฑติยสถานให้เสนอหรอืจดัสง่

ใบลาต่อรฐัมนตรเีจ้าสงักดั 

สว่นปลดักรุงเทพมหานครใหเ้สนอ หรอืจดัส่งใบลาต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพอืพจิารณา

อนุญาต 

การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ  ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลาไปปฏบิตังิาน

ในองคก์ารระหว่างประเทศ ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลา ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบัจนถงึรฐัมนตรเีจ้า

สงักดัเพอืพจิารณา โดยถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ทกีําหนด 

การลาติดตามคู่สมรส  ขา้ราชการซงึประสงคต์ดิตามคู่สมรสใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบั จนถงึปลดักระทรวงหรอืหวัหน้าส่วนราชการขนึตรงแลว้แต่กรณ ีเพอื

พจิารณาอนุญาตใหล้าไดไ้ม่เกนิ สองปีและในกรณีจาํเป็นอาจอนุญาตใหล้าไดอ้กีสองปี แต่เมอืรวมแลว้

ต้องไม่เกนิสปีี ถา้เกนิสปีี ใหล้าออกจากราชการสําหรบัปลดักระทรวง หวัหน้าส่วนราชการขนึตรง และ

ขา้ราชการ  ในราชบณัฑติยสถานใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อรฐัมนตรเีจา้สงักดั  สว่นปลดั

กรุงเทพมหานครใหเ้สนอ หรอืจดัสง่ใบลาต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเพอืพจิารณาอนุญาต 

วินัยและการดาํเนินการทางวินัย   

วนิยั :  การควบคุมความประพฤตขิองคนในองคก์รใหเ้ป็นไปตามแบบแผนทพีงึประสงค ์

 วนิยัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา :  ขอ้บญัญตัทิกีําหนดเป็นขอ้หา้มและ ขอ้

ปฏบิตัติามหมวด 6 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

และทแีก้ไขเพมิเตมิฉบบัท ี2 พ.ศ. 2551 

 โทษทางวนิัย ม ี   สถาน คอื 

วินัยไม่ร้ายแรง มดีงันี 

  1. ภาคทณัฑ ์

2. ตดัเงนิเดอืน 

  3. ลดขนัเงนิเดอืน 

วินัยร้ายแรง มดีงันี 

  4.  ปลดออก 

5.  ไล่ออก 

   การว่ากล่าวตกัเตอืนหรอืการทาํทณัฑบ์นไม่ถอืว่าเป็นโทษทางวนิัยใช้ในกรณีทีเป็นความผดิ 
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เลก็น้อยและมเีหตุอนัควรงดโทษ  การว่ากล่าวตกัเตอืนไม่ตอ้งทาํเป็นหนงัสอื 

แต่การทําทณัฑบ์นตอ้งทําเป็นหนังสอื(มาตรา 100 วรรคสอง) 

โทษภาคทณัฑ ์  

ใชล้งโทษในกรณีทเีป็นความผดิเลก็น้อยหรอืมเีหตุอนัควรลดหย่อน  โทษภาคทณัฑไ์ม่ตอ้งหา้มการ

เลอืนขนัเงนิเดอืน 

  โทษตดัเงินเดือนและลดขนัเงินเดือน 

ใชล้งโทษในความผดิทไีม่ถงึกบัเป็นความผดิรา้ยแรง และไม่ใช่กรณีทเีป็นความผดิเลก็น้อย 

  โทษปลดออกและไล่ออก 

ใชล้งโทษในกรณีทเีป็นความผดิวนิัยรา้ยแรงเท่านนั 

  การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง 

หา้มลดโทษตํากว่าปลดออก  ผูถู้กลงโทษปลดออกมสีทิธไิดร้บับําเหน็จบํานาญเสมอืนลาออก 

การสงัใหอ้อกจากราชการไม่ใช่โทษทางวนิัย 

 วินัยไม่ร้ายแรง ไดแ้ก ่  

   1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข ตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิุทธใิจ 

  2. ไม่ปฏบิตัหิน้าทรีาชการดว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ เสมอภาค และเทยีงธรรม ตอ้งมคีวามวริยิะ 

อุตสาหะขยนัหมนัเพยีร ดูแลเอาใจใส ่รกัษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งปฏบิตัติน ตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  3. อาศยัหรอืยอมใหผู้อ้นือาศยัอํานาจและหน้าทรีาชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรอื 

ทางออ้มหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผู้อนื 

   4. ไม่ปฏบิตัหิน้าทรีาชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบยีบแบบแผนของทางราชการและ 

หน่วยงานการศกึษามตคิรม. หรอืนโยบายของรฐับาลโดยถอืประโยชน์สงูสุดของผูเ้รยีน และไม่ให ้เกดิ

ความเสยีหายแก่ราชการ 

  5.  ไม่ปฏบิตัติามคําสงัของผูบ้งัคบับญัชาซงึสงัในหน้าทรีาชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและ 

ระเบยีบของทางราชการแต่ถา้เหน็ว่าการปฏบิตัติามคําสงันนัจะทําใหเ้สยีหายแก่ราชการ หรอืจะ เป็น

การไม่รกัษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเหน็เป็นหนังสอืภายใน 7 วนั เพอืใหผู้บ้งัคบั 

บญัชาทบทวนคําสงักไ็ด ้และเมอืเสนอความเหน็แลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัเป็นหนังสอืใหป้ฏบิตั ิ

ตามคาํสงัเดมิ ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัติาม 

  6. ไม่ตรงต่อเวลา  ไม่อุทศิเวลาของตนใหแ้ก่ทางราชการและผูเ้รยีน ละทงิหรอืทอดทงิหน้าท ี

ราชการโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
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  7. ไม่ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทดีแีก่ผูเ้รยีนชุมชน  สงัคม  ไม่สุภาพเรยีบรอ้ยและรกัษา 

ความสามคัค ี ไม่ช่วยเหลอืเกอืกูลต่อผูเ้รยีนและขา้ราชการดว้ยกนั หรอืผูร่้วมงานไม่ตอ้นรบัหรอื ให้

ความสะดวก ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูเ้รยีนและประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ 

  8. กลนัแกลง้  กล่าวหา หรอืรอ้งเรยีนผูอ้นืโดยปราศจากความเป็นจรงิ 

  9. กระทําการหรอืยอมใหผู้อ้นืกระทาํการหาประโยชน์อนัอาจทําใหเ้สอืมเสยีความเทยีงธรรม 

หรอืเสอืมเสยีเกยีรตศิกัดใินตําแหน่งหน้าทรีาชการของตน 

  10. เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืดํารงตําแหน่งอนืใดทมีลีกัษณะงานคลา้ยคลงึกนั

นนั ในห้างหุน้สว่นหรอืบรษิทั 

  11. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมอืงในการปฏบิตัหิน้าท ีและในการปฏบิตักิารอนืทเีกยีวขอ้ง 

กบัประชาชนอาศยัอํานาจและหน้าทรีาชการของตนแสดงการฝักใฝ่สง่เสรมิ เกอืกูล สนับสนุนบคุคล  

กลุ่มบุคคลหรอืพรรคการเมอืงใด 

  12.  กระทําการอนัใดอนัไดช้อืว่าเป็นผูป้ระพฤตชิวั 

  13.  เสรมิสรา้งและพฒันาใหผู้อ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามวีนิัย ไม่ป้องกนัมใิหผู้อ้ยู่ใต้บงัคบับญัชา 

กระทําผดิวนิยั หรอืละเลย หรอืมพีฤตกิรรมปกป้อง ช่วยเหลอืมใิหผู้อ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาถูกลงโทษทาง

วนิยั หรอืปฏิบตัหิน้าทดีงักล่าวโดยไม่สุจรติ 

 วินัยร้ายแรง ไดแ้ก่  

  1. ทุจรติต่อหน้าทรีาชการ 

  2. จงใจไม่ปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศกึษามติ

ครม.หรอืนโยบายของรฐับาลประมาทเลนิเล่อหรอืขาดการเอาใจใสร่ะมดัระวงัรกัษาประโยชน์ ของทาง

ราชการอนัเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง 

   3. ขดัคาํสงัหรอืหลกีเลยีงไม่ปฏบิตัติามคาํสงัของผูบ้งัคบับญัชาซงึสงัในหน้าทรีาชการ 

โดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการอนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง 

  4. ละทงิหน้าทหีรอืทอดทงิหน้าทรีาชการ โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่

ราชการอย่างรา้ยแรง 

  5. ละทงิหน้าทรีาชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่า 15 วนั โดยไม่มเีหตุผลอนั

สมควร 

  6. กลนัแกลง้  ดูหมนิ  เหยยีดหยาม  กดข ีหรอืข่มเหงผูเ้รยีนหรอืประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ 

อย่างร้ายแรง 

  7.  กลนัแกลง้  กล่าวหา หรอืรอ้งเรยีนผูอ้นืโดยปราศจากความเป็นจรงิ เป็นเหตุใหผู้อ้นืไดร้บั 

ความเสยีหายอย่างร้ายแรง 
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  8. กระทําการหรอืยอมใหผู้อ้นืกระทาํการหาประโยชน์อนัอาจทําใหเ้สอืมเสยีความเทยีงธรรม 

หรอืเสอืมเสยีเกยีรตศิกัดใินตําแหน่งหน้าทรีาชการโดยมุ่งหมายจะใหเ้ป็นการซอืขายหรอืใหไ้ดร้บั 

แต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่งหรอืวทิยฐานะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรอืเป็นการกระทาํอนัมลีกัษณะ 

เป็นการใหห้รอืไดม้าซงึทรพัยส์นิหรอืสทิธปิระโยชน์อนืเพอืใหต้นเองหรอืผูอ้นืไดร้บัการบรรจุและ 

แต่งตงัโดยมชิอบ 

  9. คดัลอกหรอืลอกเลยีนผลงานทางวชิาการของผูอ้นืโดยมชิอบหรอืนําเอาผลงานทางวชิาการ

ของผูอ้นื หรอืจา้งวาน ใชผู้อ้นืทาํผลงานทางวชิาการเพอืไปใชใ้นการเสนอขอปรบัปรุงการกําหนด

ตําแหน่ง  การเลอืนตําแหน่ง  การเลอืนวทิยฐานะ  หรอืการใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในระดบัทสีูงขนึ 

  10.  ร่วมดําเนินการคดัลอกหรอืลอกเลยีนผลงานของผูอ้นืโดยมชิอบ หรอืรบัจดัทําผลงานทาง

วชิาการ ไม่ว่าจะมคี่าตอบแทนหรอืไม่เพอืใหผู้อ้นืนําผลงานนันไปใชป้ระโยชน์เพอืปรบัปรุงการกําหนด

ตําแหน่งเลอืนตําแหน่ง  เลอืนวทิยฐานะ  หรอืให้ไดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัทสีูงขนึ 

  11. เขา้ไปเกยีวขอ้งกบัการดาํเนินการใด ๆ  อนัมลีกัษณะเป็นการทุจรติโดยการซอืสทิธหิรอื

ขายเสยีงในการเลอืกตงัสมาชกิรฐัสภา  สมาชกิสภาทอ้งถนิ  ผูบ้รหิารทอ้งถนิหรอืการเลอืกตงัอนืทมีี

ลกัษณะเป็นการส่งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตยรวมทงัการส่งเสรมิ สนับสนุน หรอื ชกัจงู

ใหผู้อ้นืกระทําการในลกัษณะเดยีวกนั 

  12. กระทําความผดิอาญาจนไดร้บัโทษจําคุก หรอืโทษทหีนักกว่าจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึ

ทสีุด ใหจ้าํคุกหรอืใหร้บัโทษทหีนักกว่าจาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทไีดก้ระทําโดยประมาท  

หรอืลหุโทษ หรอืกระทําการอนืใดอนัไดช้อืว่าเป็นผูป้ระพฤตชิวัอย่างรา้ยแรง 

  13. เสพยาเสพตดิ หรอืสนับสนุนให้ผูอ้นืเสพยาเสพตดิ 

  14. เล่นการพนันเป็นอาจณิ 

  15. กระทําการล่วงละเมดิทางเพศต่อผูเ้รยีนหรอืนักศกึษาไม่ว่าจะอยู่ในความดแูลรบัผดิชอบ 

ของตนหรอืไม่ 

 

 การดาํเนินการทางวินัย  

  การดําเนินการทางวนัิย  กระบวนการและขนัตอนการดําเนินการในการออกคําสงัลงโทษ  ซงึ

เป็นขนัตอนทมีลีําดบัก่อนหลงัต่อเนืองกนั อนัไดแ้ก่  การตงัเรอืงกล่าวหาการสบืสวนสอบสวน  การ

พจิารณาความผดิและกําหนดโทษและการสงัลงโทษรวมทงัการดาํเนินการต่าง ๆ  ในระหว่างการ

สอบสวนพจิารณา เช่น การสงัพกั การสงัใหอ้อกไวก้่อน เพอืรอฟังผลการสอบสวนพจิารณา 

 หลกัการดาํเนินการทางวินัย  

  1. กรณีทผีูบ้งัคบับญัชาพบว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกระทาํผดิวนิัยโดยมพียานหลกัฐานใน
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เบอืงตน้อยู่แลว้ผูบ้งัคบับญัชากส็ามารถดาํเนินการทางวนิยัไดท้นัท ี

  2. กรณีทมีกีารรอ้งเรยีนดว้ยวาจาใหจ้ดปากคํา ใหผู้ร้อ้งเรยีนลงลายมอืชอืและวนั เดอืน ปี 

พรอ้มรวบรวมพยานหลกัฐานอนืๆ ประกอบการพจิารณาแลว้ดาํเนินการใหม้กีารสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

โดยตงักรรมการสบืสวนหรอืสงัใหบุ้คคลใดไปสบืสวนหากเหน็ว่ามมูีลกต็งัคณะกรรมการสอบสวน 

ต่อไป 

  3. กรณีมกีารรอ้งเรยีนเป็นหนังสอืผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสบืสวนในเบอืงต้นก่อนหากเหน็ว่า ไม่มี

มลูกส็งัยุตเิรอืงถา้เหน็ว่ามมีูลกต็งัคณะกรรมการสอบสวนต่อไป  กรณีหนังสอืรอ้งเรยีนไม่ลง ลายมอืชอื

และทอียู่ของผูร้อ้งเรยีนหรอืไม่ปรากฏพยานหลกัฐานทแีน่นอนจะเขา้ลกัษณะของบตัร สนเท่ห ์ มติ

ครม.หา้มมใิหร้บัฟังเพราะจะทาํใหข้า้ราชการเสยีขวญัในการปฏบิตัหิน้าที 

  ขนัตอนการดาํเนินการทางวินัย   

1. การตงัเรอืงกล่าวหาเป็นการตงัเรอืงดาํเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการเมอืปรากฏ 

กรณีมมูีลทคีวรกล่าวหาว่า กระทําผดิวนิยัมาตรา 98 กําหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตงัคณะกรรมการ

สอบสวนเพอืดาํเนินการ สอบสวนใหไ้ดค้วามจรงิและความยุตธิรรมโดยไม่ชกัชา้ผูต้งัเรอืงกล่าวหาคอื

ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้ก กล่าวหาความผดิวนิัยไม่รา้ยแรง ผูบ้งัคบับญัชาชนัต้นคอื ผูอ้ํานวยการ

สถานศกึษาสามารถแต่งตงั กรรมการสอบสวนขา้ราชการในโรงเรยีนทกุคนความผดิวนิยัร้ายแรง 

ผูบ้งัคบับญัชาผูม้อีํานาจบรรจุ และแต่งตงัตามมาตรา 53 เป็นผูม้อีํานาจบรรจุและแต่งตงัคณะกรรมการ

สอบสวน 

 . การแจง้ขอ้กล่าวหา มาตรา 98 กําหนดไวว้่า ในการสอบสวนจะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและ

สรุปพยานหลกัฐาน ทสีนับสนุนขอ้กล่าวหาเทา่ทมีใีหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ โดยระบุหรอืไม่ระบุชอืพยาน

กไ็ดเ้พอืให ้ผูถู้กกล่าวหามโีอกาสชแีจงและนําสบืแกข้อ้กล่าวหา 

   .  การสอบสวน คอื  การรวบรวมพยานหลกัฐานและการดําเนินการทงัหลายอนืเพอืจะทราบ

ขอ้เทจ็จรงิ และพฤตกิารณ์ต่าง ๆ หรอืพสิูจน์เกยีวกบัเรอืงทกีล่าวหาเพอืใหไ้ดค้วามจรงิและยุตธิรรม 

และ เพอืพจิารณาว่าผูถู้กกล่าวหาไดก้ระทําผดิวนิยัจรงิหรอืไม่ถ้าผดิจรงิกจ็ะไดล้งโทษ ขอ้ยกเวน้ กรณี

ทเีป็นความผดิทปีรากฏชดัแจง้ตามทกีําหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดําเนินการ ทางวนิัยโดยไม่สอบสวนกไ็ด้ 

            ความผดิทปีรากฏชดัแจง้ตามทกีําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยกรณีความผดิทปีรากฏชดัแจง้ 

พ.ศ.  

2549  

 ก.  การกระทําผดิวนิัยอย่างไม่รา้ยแรงทเีป็นกรณีความผดิทปีรากฏอย่างชดัแจง้ ไดแ้ก ่

  (1) กระทําความผดิอาญาจนต้องคําพพิากษาถงึทสุีดว่าผูน้นักระทําผดิและผูบ้งัคบั บญัชาเหน็

ว่าขอ้เทจ็จรงิตามคําพพิากษาประจกัษ์ชดั 
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  (2) กระทําผดิวนิยัไม่รา้ยแรงและไดร้บัสารภาพเป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืใหถ้้อยคํารบั

สารภาพต่อผูม้หีน้าทสีบืสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนโดยมกีารบนัทกึถ้อยคําเป็นหนงัสอื 

ข. การกระทําผดิวนัิยอย่างร้ายแรงทเีป็นกรณีความผดิทปีรากฏชดัแจง้  ไดแ้ก ่

  (1)  กระทาํความผดิอาญาจนไดร้บัโทษจําคุกหรอืโทษทหีนักกว่าจําคุกโดยคําพพิากษาถงึ

ทสีุดใหจ้าํคุกหรอืลงโทษทหีนกักว่าจําคุก 

  (2) ละทงิหน้าทรีาชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่า  วนัผูบ้งัคบับญัชา สบืสวน

แลว้เหน็ว่าไม่มเีหตุผลสมควร หรอืมพีฤตกิารณ์อนัแสดงถงึความจงใจไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ ของทาง

ราชการ 

  (3) กระทําผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงและไดร้บัสารภาพเป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืให ้ถอ้ยคํา

รบัสารภาพต่อผูม้หีน้าทสีบืสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนโดยมกีารบนัทกึถ้อยคาํเป็นหนังสอื 

 

การอทุธรณ์  

   มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากร ทาง

การศกึษา พ.ศ.  2547 บญัญตัใิหผู้ถู้กลงโทษทางวนิัยมสีทิธอิุทธรณ์คาํสงัลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ.  เขต

พนืทกีารศกึษา อ.ก.ค.ศ.ท ีก.ค.ศ. ตงัแลว้แต่กรณ ีภายใน 30 วนั 

เงอืนไขในการอทุธรณ์   

  ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผูท้ถูีกลงโทษทางวนิยัและไม่พอใจผลของคาํสงัลงโทษผูอุ้ทธรณ์ ตอ้ง

อุทธรณ์เพอืตนเองเท่านัน ไม่อาจอุทธรณ์แทนผูอ้นืได ้

 ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทไีดร้บัแจง้คาํสงัลงโทษต้องทาํเป็นหนังสอื 

 การอทุธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์คําสงัโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน หรอื

ลดขนัเงนิเดอืนทผีูบ้งัคบับญัชาสงัดว้ยอํานาจของตนเอง ตอ้งอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพนืทกีารศกึษา

หรอื อ.ก.ค.ศ.สว่นราชการ 

เวน้แต่ การสงัลงโทษตามมตใิหอุ้ทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

 การอทุธรณ์โทษวินัยร้ายแรง  การอุทธรณ์คําสงัลงโทษปลดออกหรอืไล่ออกจากราชการ

ต้องอุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทงันกีารรอ้งทุกขค์าํสงัใหอ้อกจากราชการหรอืคาํสงัพกัราชการหรอืใหอ้อกจาก

ราชการไวก้่อนกต็อ้งรอ้งทุกขต์่อก.ค.ศ.เช่นเดยีวกนั 

 การร้องทุกข ์ หมายถงึผูถู้กกระทบสทิธหิรอืไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากคาํสงัของฝ่าย

ปกครอง 

หรอืคบัขอ้งใจจากการกระทําของผูบ้งัคบับญัชาใชส้ทิธริอ้งทุกขข์อความเป็นธรรมขอใหเ้พกิถอนคาํสงั

หรอืทบทวนการกระทาํของฝ่ายปกครองหรอืของผูบ้งัคบับญัชา 
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   มาตรา  และมาตรา  แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากร ทาง

การศกึษาพ.ศ. บญัญตัใิหผู้ถู้กสงัใหอ้อกจากราชการมสีทิธริอ้งทุกขต่์อก.ค.ศ.และผูซ้งึตน เหน็ว่า

ตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรมหรอืมคีวามคบัขอ้งใจเนืองจากการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชาหรอื กรณีถูก

ตงักรรมการสอบสวนมสีทิธริอ้งทุกข์ต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพนืทกีารศกึษาอ.ก.ค.ศ.ทกี.ค.ศ.ตงัหรอืก.ค.ศ.

แลว้แต่กรณีภายใน วนั 

ผูม้สีทิธริอ้งทุกข ์ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา 

เหตุทจีะรอ้งทุกข ์

  (1) ถูกสงัใหอ้อกจากราชการ 

(2) ถูกสงัพกัราชการ 

(3) ถูกสงัใหอ้อกจากราชการไวก้่อน 

(4) ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรอืคบัขอ้งใจจากการกระทําของผูบ้งัคบับญัชา 

(5) ถูกตงักรรมการสอบสวน 

  

การเลือนขนัเงินเดือน  

  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาจะไดร้บัการพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนในแต่ละครงั

ต้องอยู่ในเกณฑ ์ดงันี 

  1. ในครงึปีทแีลว้มามผีลการปฏบิตังิาน ความประพฤตใินการรกัษาวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชพีอยู่ในเกณฑท์สีมควรไดเ้ลอืนขนัเงนิเดอืน 

  2. ในครงึปีทแีลว้มาจนถงึวนัออกคาํสงัเลอืนขนัเงนิเดอืนไม่ถูกลงโทษทางวนิัยทหีนักกว่าโทษ 

ภาคทณัฑ ์หรอืถูกลงโทษในคดอีาญาใหล้งโทษในความผดิทเีกยีวกบัการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ หรอื 

ความผดิททีําใหเ้สอืมเสยีเกยีรตศิกัดขิองตําแหน่งหน้าทรีาชการของตน ซงึไม่ไช่ความผดิทไีดก้ระทาํ 

โดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

  3. ในครงึปีทแีลว้มาต้องไม่ถูกสงัพกัราชการเกนิกว่าสองเดอืน 

  4. ในครงึปีทแีลว้มาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

5. ในครงึปีทแีลว้มาไดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสเีดอืน 

6. ในครงึปีทแีลว้มาถ้าเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตไปศกึษาในประเทศฝึกอบรมและดงูาน ณ  

ต่างประเทศต้องได้ปฏบิตัหิน้าทรีาชการในครงึปีทแีลว้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสเีดอืน 

  .  ในครงึปีทแีลว้มาตอ้งไม่ลาหรอืมาทํางานสายเกนิจาํนวนครงัทหีวัหน้าส่วนราชการกําหนด 

  .  ในครงึปีทแีลว้มาตอ้งมเีวลาปฏบิตัริาชการหกเดอืนโดยมวีนัลาไม่เกนิยสีบิสามวนั 

แต่ไม่รวมวนัลา ดงัต่อไปนี 
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  1) ลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพธิฮีจัย ์

  2) ลาคลอดบุตรไม่เกนิเก้าสบิวนั 

  3) ลาป่วยซงึจําเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดยีวหรอืหลายคราวรวมกนั 

ไมเ่กนิหกสบิวนัทาํการ 

  4) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏบิตัริาชการตามหน้าทหีรอืในขณะเดนิทางไป หรอื

กลบัจากการปฏบิตัริาชการตามหน้าท ี

  5) ลาพกัผ่อน 

  ) ลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 

  7) ลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ    

  การฝึกอบรม หมายความว่า  การเพมิพูนความรูค้วามชํานาญ หรอืประสบการณ์ดว้ยการ

เรยีน หรอืการวจิยัตามหลกัสตูรของการฝึกอบรม หรอืการสมัมนาอบรมเชงิปฏบิตักิาร การดาํเนินงาน

ตาม โครงการแลกเปลยีนกบัต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวชิาการ และการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิาร ทงันีโดยมไิดม้วีตัถุประสงคเ์พอืใหไ้ดม้าซงึปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีท ีก.พ.

รบัรอง และหมายความรวมถงึการฝึกฝนภาษาและการรบัคําแนะนําก่อนฝึกอบรมหรอืการดงูานทเีป็น

สว่นหนึงของการฝึกอบรมหรอืต่อจากการฝึกอบรมนันด้วย 

  

การดูงาน หมายความว่า  การเพมิพูนความรูแ้ละประสบการณ์ด้วยการสงัเกตการณ์ 

และการแลกเปลยีนความคดิเหน็ (การดงูานมรีะยะเวลาไม่เกนิ 15 วนั ตามหลกัสตูรหรอืโครงการ หรอื

แผนการดูงานในต่างประเทศ หากมรีะยะเวลาเกนิกําหนดใหด้าํเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

 การลาศึกษาต่อ  หมายความว่า การเพมิพูนความรูด้ว้ยการเรยีนหรอืการวจิยัตามหลกัสูตร

ของสถาบนั การศกึษา หรอืสถาบนัวชิาชพี เพอืใหไ้ดม้าซงึปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีท ีก.พ.

รบัรองและหมายความรวมถงึการฝึกฝนภาษาและการไดร้บัคาํแนะนําก่อนเขา้ศกึษาและการฝึกอบรม 

หรอืการดงูานทเีป็นสว่นหนึงของการศกึษา 

หรอืต่อจากการศกึษานันดว้ย 

 การออกจากราชการของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาออกจากราชการเมอื(มาตรา พ.ร.บ.ระเบยีบ

ขา้ราชการครฯู) 

  1) ตาย 

  2) พน้จากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 
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  3) ลาออกจากราชการและไดร้บัอนุญาตใหล้าออก 

  4) ถูกสงัใหอ้อก 

  5) ถูกสงัลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

  6) ถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี เวน้แต่ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งอนืทไีม่ตอ้งม ี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

 การลาออกจากราชการ  

  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการ 

ใหย้นืหนังสอืลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาเพอืใหผู้ม้อีํานาจตาม มาตรา เป็นผูพ้จิารณาอนุญาต 

  กรณีผูม้อีํานาจตาม มาตรา 53 พจิารณาเหน็ว่าจาํเป็นเพอืประโยชน์แก่ราชการจะยบัยงัการ

อนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกนิ 90 วนั นับแต่วนัขอลาออกก็ได้ แตต่้องแจง้การยบัยงั พรอ้ม

เหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบ เมอืครบกําหนดเวลาทยีบัยงัแลว้ใหก้ารลาออกมผีลตงัแต่วนัถดัจากวนั

ครบกําหนดเวลาทยีบัยงั 

  ถา้ผูม้อีํานาจตามมาตรา 53 ไม่ไดอ้นุญาตและไม่ไดย้บัยงัการอนุญาตใหล้าออก 

ใหก้ารลาออก มผีลตงัแต่วนัขอลาออก 

  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการเพอืดาํรงตําแหน่ง 

ทางการเมอืงหรอืเพอืสมคัรรบัเลอืกตงัใหย้นืหนงัสอืลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา 

และใหก้ารลาออกมผีลนบัตงัแต่วนัทผีูน้นัขอลาออก 

ระเบยีบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.   

  ขอ้ 3 การยนืหนังสอืขอลาออกจากราชการให้ยนืล่วงหน้าก่อนวนัขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วนั 

  กรณีผูม้อีํานาจอนุญาตการลาออกเหน็ว่ามเีหตุผลและความจําเป็นพเิศษ 

จะอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัขอลาออกใหผู้ป้ระสงคจ์ะลาออกยนืหนังสอืขอลาออกล่วงหน้า

น้อยกว่า 30 วนั กไ็ด ้

  หนงัสอืขอลาออกทยีนืล่วงหน้าก่อนวนัขอลาออกน้อยกว่า 30 วนั โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรจากผูม้อีํานาจอนุญาต หรอืทมีไิดร้ะบุวนัขอลาออก ใหถ้อืวนัถดัจากวนัครบกาํหนด 

30 วนั นบัแต่วนัยนืเป็นวนัขอลาออก 

  ขอ้ 5 ผูม้อีํานาจอนุญาตการลาออกพจิารณาว่าจะสงัอนุญาตใหผู้น้นัลาออกจากราชการหรอืจะ

สงัยบัยงัการอนุญาตใหล้าออกใหด้าํเนินการ ดงันี 

  (1) หากพจิารณาเหน็ว่าควรอนุญาตใหล้าออกจากราชการไดใ้หม้คีําสงัอนุญาตใหล้าออก เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สรจ็สนิก่อนวนัขอลาออกแลว้แจง้คาํสงัดงักล่าวใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนั ขอ

ลาออกดว้ย 
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  (2) หากพจิารณาเหน็ว่าควรยบัยงัการอนุญาตใหล้าออกเนืองจากจาํเป็นเพอืประโยชน์แก่ 

ราชการ ใหม้คีาํสงัยบัยงัการอนุญาตใหล้าออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สรจ็สนิก่อนวนัขอลาออกแลว้

แจง้คําสงัดงักล่าวพรอ้มเหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ย ทงันกีารยบัยงัการอนุญาต 

ใหล้าออกใหส้งัยบัยงัไวไ้ดเ้ป็นเวลาไม่เกนิ 90 วนั 

และสงัยบัยงัไดเ้พยีงครงัเดยีวจะขยายอกีไม่ได ้เมอืครบกําหนดเวลาทยีบัยงัแลว้ใหก้ารลาออกมผีล

ตงัแต่วนัถดัจากวนัครบกําหนดเวลาทยีบัยงั 

  ขอ้ 6 กรณีทผีูข้อลาออกไดอ้อกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนืองจากผู้มอีํานาจ 

อนุญาตมไิดม้คีาํสงัอนุญาตใหล้าออกและมไิดม้คีําสงัยบัยงัการอนุญาตใหล้าออกก่อนวนัขอลาออก 

หรอืเนืองจากครบกําหนดเวลายบัยงัการอนุญาตใหล้าออกใหผู้ม้อีํานาจอนุญาตมหีนงัสอืแจง้ วนัออก

จากราชการใหผู้ข้อลาออกทราบภายใน 7 วนั นับแต่วนัทผีูน้นัออกจากราชการและแจง้ใหส้ว่นราชการ

ทเีกยีวขอ้งทราบดว้ย 

  ขอ้ 7 การยนืหนังสอืขอลาออกจากราชการเพอืดาํรงตําแหน่งทางการเมอืง 

หรอืเพอืสมคัรรบัเลอืกตงัใหย้นืต่อผูบ้งัคบับญัชาอย่างช้าภายในวนัทขีอลาออกและใหผู้บ้งัคบับญัชา

ดงักล่าวเสนอ หนงัสอืขอลาออกนันต่อผูบ้งัคบับญัชาชนัเหนือขนึไปตามลําดบัจนถงึผูม้อีํานาจอนุญาต

การลาออกโดยเรว็เมอืผูม้อีํานาจอนุญาตไดร้บัหนังสอืขอลาออกแลว้ใหม้คีาํสงัอนุญาตออกจากราชการ

ไดต้งัแต่ วนัทขีอลาออก 

  5. ครอูตัราจา้ง 

  กรณีครูอตัราจา้งทจีา้งดว้ยเงนิงบประมาณใหป้ฏบิตัหิน้าทคีรู เช่น ปฏบิตัหิน้าทคีรูผูช่้วย ครูพี

เลยีง หรอืปฏบิตัหิน้าทคีรูทเีรยีกชอืย่างอนืใหป้ฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้ง 

ประจาํของสว่นราชการพ.ศ. 2537 และแนวปฏบิตัทิใีชเ้พอืการนัน 
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การบรหิารและการจดัการศกึษาของโรงเรยีนนิตบุิคคล  มวีตัถุประสงคเ์พอืใหโ้รงเรยีนจดั

การศกึษาอย่างเป็นอสิระ  คล่องตวั  สามารถบรหิารการจดัการศกึษาไดส้ะดวด  รวดเรว็  มี

ประสทิธภิาพแ23ละมคีวามรบัผดิชอบ 

โรงเรยีนนิตบุิคคล  นอกจากมอํีานาจหน้าทตีามวตัถุประสงคข์า้งต้นแลว้  ยงัมอีํานาจหน้าที

ตามทกีฏระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการบรหิารจดัการและขอบเขตการปฏบิตัหิน้าทขีอง

โรงเรยีนขนัพนืฐานทเีป็นนิตบุิคคลสงักดัเขตพนืทกีารศกึษา  พ.ศ    ลงวนัท ี   กรกฏาคม  

พ.ศ.   

กฎหมายการศกึษาแห่งชาต ิ และกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  จงึ

กําหนดใหโ้รงเรยีนนิตบุิคคลมอีํานาจหน้าท ี ดงันี 

1. ใหผู้อํ้านวยการโรงเรยีนเป็นผูแ้ทนนิตบุิคคลในกจิการทวัไปของโรงเรยีนทเีกยีวกบั

บุคคลภายนอก 

2. ใหโ้รงเรยีนมอีํานาจปกครอง  ดแูล  บํารุง  รกัษา  ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ

ทมีผีูบ้รจิาคให ้ เวน้แต่การจาํหน้ายอสงัหารมิทรพัยท์มีผีูบ้รจิาคใหโ้รงเรยีน  ต้องไดร้บั

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐานของโรงเรยีน 

3. ใหโ้รงเรยีนจดทะเบยีนลขิสทิธหิรอืดําเนินการทางทะเบยีนทรพัยส์นิต่างๆ  ทมีผีูอุ้ทศิให้

หรอืโครงการซอื  แลกเปลยีนจากรายไดข้องสถานศกึษาใหเ้ป็นกรรมสทิธขิองสถานศกึษา 

4. กรณีโรงเรยีนดาํเนินคณดเีป็นผู้ฟ้องรอ้งหรอืถูกฟ้องรอ้ง  ผูบ้รหิารจะตอ้งดําเนินคดแีทน

สถานศกึษาหรอืถูกฟ้องร่วมกบัสถานศกึษา  ถา้ถูกฟ้องโดยมไิดดอ้ยู่ในการปฏบิตัริาชการ  

ในกรอบอํานาจ  ผูบ้รหิารตอ้งรบัผดิชอบเป็นการเฉพาะตวั 

5. โรงเรยีนจดัทํางบดุลประจาํปีและรายงานสาธารณะทุกสนิปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารงบประมาณ 
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งบประมาณทีสถานศึกษานํามาใช้จ่าย 

 

1. แนวคิด 

 การบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษามุ่งเน้นความเป็นอสิระ  ในการบรหิารจดัการมี

ความคล่องตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ ยดึหลกัการบรหิารมุ่งเน้นผลสมัฤทธแิละบรหิารงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงาน  ใหม้กีารจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์ทิของสถานศกึษา  รวมทงัจดัหารายไดจ้าก

บรกิารมาใชบ้รหิารจดัการเพอืประโยชน์ทางการศกึษา  สง่ผลใหเ้กดิคุณภาพทดีขีนึต่อผูเ้รยีน 

 

2. วตัถปุระสงค ์

เพอืใหส้ถานศกึษาบรหิารงานดา้นงบประมาณมคีวามเป็นอสิระ  คล่องตวั  โปร่งใสตรวจสอบ

ได ้

2.1 เพอืใหไ้ดผ้ลผลติ  ผลลพัธเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงการให้บรกิาร 

2.2 เพอืใหส้ถานศกึษาสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรทไีดอ้ย่างเพยีงพอและประสทิธภิาพ 

 

3. ขอบขา่ยภารกิจ 

.  กฎหมาย  ระเบยีบ  และเอกสารทเีกยีวขอ้ง 

.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.   และทแีก้ไขเพมิเตมิ(ฉบบัท ี ) 

.  พระราชบญัญตับิรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.   

3.  ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ  พ.ศ.   

4.  หลกัสูตรการศกึษาขนัพนืฐาน  พุทธศกัราช   

.  แนวทางการกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศกึษาและสถานศกึษาตาม

กฎกระทรวง  กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศกึษา  

พ.ศ.   
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รายจ่ายตามงบประมาณ   

จาํแนกออกเป็น    ลกัษณะ 

1.  รายจ่ายของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ 

-  งบบุคลากร 

- งบดาํเนินงาน 

- งบลงทุน 

- งบเงนิอุดหนุน 

- งบร่ายจ่ายอนื 

งบบุคลากร  หมายถงึ  รายจ่ายทกีําหนดใหจ่้ายเพอืการบรหิารงานบุคคลภาครฐั  ไดแ้ก่

รายจ่ายทจี่ายในลกัษณะเงนิเดอืน  ค่าจา้งประจํา  ค่าจา้งชวัคราว  และค่าตอบแทนพนักงานราชการ  

รวมถงึราจจ่ายทกีําหนดใหจ่้ายจากงบรายจ่ายอนืใดในลกัษณะราจจ่ายดงักล่า 

งบดาํเนินงาน  หมายถงึ  รายจ่ายทกีําหนดให้จา่ยเพอืการบรหิารงานประจาํ  ไดแ้ก่  รายจ่าย

ทจี่ายใน 

ลกัษณะค่าตอบแทน  ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุ  และค่าสาธารณูปโภค  รวมถงึราจา่ยทกีําหนดใหจ่้ายจากงบ

รายจ่ายอนืใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

 งบลงทุน  หมายถงึ  รายจ่ายทกีําหนดใหจ่้ายเพอืการลงทุน  ไดแ้ก่  รายจ่ายทจี่ายในลกัษณะ

ค่าครุภณัฑ ์ ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง  รวมถงึรายจา่ยทกีําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอนืใดในลกัษณะ

รายจ่ายดงักล่าว 

งบดาํเนินงาน  หมายถงึ  รายจ่ายทกีําหนดให้จา่ยเพอืการบรหิารงานประจาํ  ไดแ้ก่  รายจ่าย

ทจี่ายใน 

ลกัษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวสัดุ  และค่าสาธารณูปโภค  รวมถงึรายจ่ายทกีําหนดใหจ่้ายจาก

งบรายจ่ายอนืใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

 งบลงทุน  หมายถงึ  รายจ่ายทกีําหนใหจ่้ายเพอืการลงทุน  ไดแ้ก่  รายจ่ายทจี่ายในลกัษณะค่า

ครุภณัฑ ์ ค่าทดีนิและสงิก่อนสรา้ง  รวมถงึรายจ่ายทกีําหนดใหจ่้ายจากงบรายจ่ายอนืใดในลกัษณะ

รายจ่ายดงักล่าว 

 งบเงนิอุดหนุน  หมายถงึ  รายจ่ายทกีําหนดใหจ่้ายเป็นค่าบํารุงหรอืเพอืช่วยเหลอืสนับสนุน

งานของหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญหรอืหน่วยงานของรฐั  ซงึมใิช่ส่วนกลางตาม  พ.ร.บ.  ระเบยีบ

บรหิารราชการแผ่นดนิ  หน่วยงานในกํากบัของรฐั  องคก์ารมหาชน  รฐัวสิาหกจิ  องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถนิ  รวมถงึเงนิอุดหนุน  งบพระมหากษตัรยิ ์ เงนิอุดหนุนศาสนา  
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 งบรายจ่ายอนื  หมายถงึ  รายจ่ายทไีม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจา่ยหนึง  หรอื

รายจ่ายทสีํานกังานงบประมาณกําหนดใหใ้ช้จา่ยในงบรายจ่ายนี  เช่น  เงนิราชการลบั  เงนิค่าปรบั  ที

จ่ายคนืใหแ้ก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง  ฯลฯ 

 อตัราเงนิอุดหนุนรายหวันกัเรยีนต่อปีการศกึษา 

  ระดบัก่อนประถมศกึษา   ,   บาท 

  ระดบัประถมศกึษา   ,   บาท 

  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้   ,   บาท 

  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ,   บาท 

 การจดัสรรเงนิอุดหนุนรายหวันกัเรยีน  แบง่การใชต้ามสดัสว่น  ดา้นวชิาการ  :  ดา้นบรหิาร

ทวัไป  :  สาํรองจา่ยทงั    ดา้นคอื 

1.  ดา้นวชิาการ  ให้สดัสว่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ    นําไปใชไ้ดใ้นเรอืง 

1.1 จดัหาวสัดุและครุภณัฑท์จีาํเป็นต่อการเรยีนการสอน 

1.2 ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ 

1.3 การพฒันาบุคลาการด้านการสอน  เช่น  สง่ครูเขา้อบรมสมัมนา  ค่าจ้างชวัคราวของ

ครูปฏบิตักิารสอน  ค่าสอนพเิศษ 

2. ดา้นบรหิารทวัไป  ใหส้ดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ    นําไปใชไ้ดใ้นเรอืง 

2.1 ค่าวสัดุ  ครุภณัฑแ์ละค่าทดีนิ  สงิกอ่สรา้ง  ค่าจา้งชวัคราวทไีม่ใช่ปฏบิตักิารสอน

ค่าตอบแทน  ค่าใชส้อย 

2.2 สาํรองจ่ายนอกเหนือดา้นวชิาการและดา้นบรหิารทวัไป  ใหส้ดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ    

นําไปใชใ้นเรอืงงานตามนโยบาย 

เงนิอุดหนุนปัจจยัพนืฐานสําหรบันกัเรยีนยากจน 

1. เป็นเงนิทจีดัสรรใหแ้ก่สถานศกึษาทมีนีกัเรยีนยากจน  เพอืจดัหาปัจจยัพนืฐานทจีาํเป็นต่อการ

ดํารงชวีติและเพมิโอกาศทางการศกึษา  เป็นการช่วยเหลอืนกัเรยีนนทียากจน  ชนัป.   ถงึ ม.

  ใหม้โีอกาสไดร้บัการศกึาในระดบัทสีงูขนึ (ยกเวน้สถานศกึษาสงักดัสํานักบรหิารงาน

การศกึษาพเิศษ) 

2. นกัเรยีนยากจน  หมายถงึ  นกัเรยีนทผีูป้กครองมรีายไดต่้อครวัเรอืน  ไม่เกนิ  ,   บาท 

3. แนวการใช้ 

ใหใ้ชใ้นลกัษณะ  ถวัจา่ย  ในรายการต่อไปนี 

3.1 ค่าหนังสอืและอุปกรณ์การเรยีน(ยมืใช)้ 

3.2 ค่าเสอืผา้และวสัดุเครอืงแต่งกายนักเรยีน(แจกจ่าย) 

3.3 ค่าอาหารกลางวนั  (วตัถุดบิ  จา้งเหมา  เงนิสด) 

3.4 ค่าพาหนะในการเดนิทาง  (เงนิสด  จา้งเหมา) 
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3.5 กรณีจ่ายเป็นเงนิสด  โรงเรยีนแต่งตงักรรมการ    คน  ร่วมกนัจ่ายเงนิโดยใช้

ใบสําคญัรบัเงนิเป็นหลกัฐาน 

3.6 ระดบัประถมศกึษา  คนละ ,   บาท/ปี 

3.7 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  คนละ  ,   บาท/ปี 

1.1 รายจ่ายงบกลาง 

1. เงนิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล/การศกึษาบุตร/เงนิช่วยเหลอืบุตร 

2. เงนิเบยีหวดับําเหน็จบํานาญ 

3. เงนิสาํรอง  เงนิสมทบ  และเงนิชดเชยขา้ราชการ 

4. เงนิสมทบของลูกจา้งประจาํ 

2. รายจ่ายงบกลาง  หมายถงึ  รายจ่ายทตีงัไวเ้พอืจดัสรรใหส้ว่นราชการและรฐัวสิาหกจิ

โดยทวัไปใชจ่้ายตามรายการดงัต่อไปนี 

1. “เงนิเบยีหวดับําเหน็จบํานาญ”  หมายความว่า  รายจ่ายทตีงัไวเ้พอืจ่ายเป็นเงนิ

บํานาญ 

ขา้ราชการ  เงนิบําเหน็จลูกจา้งประจํา  เงนิทาํขวญัขา้ราชการและลูกจ้าง  เงนิทดแทนขา้ราชการ

วสิามญั  เงนิค่าทดแทนสําหรบัผูไ้ดร้บัอนัตรายในการรกัษาความมนัคงของประเทศ 

เงนิช่วยพเิศษขา้ราชการบํานาญเสยีชวีติ  เงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเนืองจากการ

ช่วยเหลอื   

ขา้ราชการ  การปฏบิตังิานของชาตหิรอืการปฏบิตัติามหน้าทมีนุษยธรรม  และเงนิช่วยค่าครองชพี

ผูร้บัเบยีหวดับาํนาญ 

2. “เงนิช่วยเหลอืขา้ราชการ  ลูกจา้ง  และพนกังานของรฐั”  หมายความว่า  รายจ่ายทตีงั

ไวเ้พอื 

จ่ายเป็นเงนิสวสัดกิารช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ  ใหแ้ก่ขา้ราชการ  ลูกจา้ง  และพนกังานของรฐั  ไดแ้ก่  

เงนิช่วยเหลอืการศกึษาของบุตร  เงนิช่วยเหลอืบุตร  และเงนิพเิศษในการณีตายในระหว่างรบัราชการ 

3. “เงนิเลอืนขนัเลอืนอนัดบัเงนิเดอืนและเงนิปรบัวุฒขิา้ราชการ  หมายความว่ารายจ่าย

ทตีงัไว ้

เพอืจ่ายเป็นเงนิเลอืนขนัเลอืนอนัดบัเงนิเดอืนขา้ราชการประจาํปี  เงนิเลอืนขนัเลอืนอนัดบัเงนเดอืน

ขา้ราชการทไีดร้บัเลอืนระดบั  และหรอืแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งระหว่างปีและเงนิปรบัวุฒขิา้ราชการ 

4. “เงนิสาํรอง  เงนิสมทบ  และเงนิชดเชยของขา้ราชการ”  หมายความว่า  รายจ่ายทตีงั

ไวเ้พอื 

จ่ายเป็นเงนิสาํรอง  เงนิสมทบ  และเงนิชดเชยทรีฐับาลนําส่งเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

5. “เงนิสมทบของลูกจ้างประจํา”  หมายความว่า  รายจ่ายทตีงัไวเ้พอืจ่ายเป็นเงนิสมทบ

ท ี
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รฐับาลนําสง่เขา้กองทุนสาํรอง  เลยีงชพีลูกจา้งประจํา 

6. “ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัการเสดจ็พระราชดําเนและตอ้นรบัประมุขต่างประเทศ  หมายความ

ว่า   

รายจ่ายทตีงัไวเ้พอืเป็นค่าใชจ่้ายสนับสนุนพระราชภารกจิในการเสดจ็พระราชดําเนินภายในประเทศ  

และหรอืต่างประเทศ  และค่าใชจ้่ายในการตอ้นรบัประมุขต่างประเทศทมีายาเยอืนประเทศไทย 

7. “เงนิสาํรองจ่ายเพอืกรณีฉุกเฉนิหรอืจําเป็น”  หมายความว่า  รายจ่ายทตีงัสํารองไว้

เพอื 

จดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉนิหรอืจําเป็น 

8. “ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการรกัษาความมนัคงของประเทศ”  หมายความว่า  รายจ่าย

ทตีงัไว ้

เพอืเป็นค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานรกัษาความมนัคงของประเทศ 

9. “เงนิราชการลบัในการรกัษาความมนัคงของประเทศ”  หมายความว่า  รายจ่ายทตีงัไว้

เพอื 

เบกิจ่ายเป็นเงนิราชการลบัในการดาํเนินงานเพอืรกัษาความมนัคงของประเทศ 

10. “ค่าใชจ่้ายตามโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําร”ิ  หมายความว่า  รายจ่ายทตีงัไว้

เพอื 

เป็นค่าใชจ่้าในการดําเนินงานตามโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําร ิ

11. “ค่าใชจ่้ายในการรําษาพยาบาลขา้ราชการ  ลูกจา้ง  และพนกังานของรฐั”  

หมายความว่า   

รายจ่ายทตีงัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการ  ลูกจา้งประจํา  และ

พนกังานของรฐั 
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เงินนอกงบประมาณ 

1. เงนิรายไดส้ถานศกึษา 

2. เงนิภาษหีกั  ณ  ทจี่าย 

3. เงนิลูกเสอื  เนตรนาร ี

4. เงนิยุวกาชาด 

5. เงนิประกนัสญัญา 

6. เงนิบรจิาคทมีวีตัถุประสงค ์

เงนิรายไดส้ถานศกึษา  หมายถงึ  เงนิรายไดต้ามมาตรา    แห่ง  พ.ร.บ.  การศกึษา

แห่งชาต ิ พ.ศ.    ซงึเกดิจาก   

1. ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทเีป็นราชพสัดุ 

2. ค่าบรกิารและค่าธรรมเนียม  ทไีม่ขดัหรอืแยง้นโยบาย  วตัถุประสงคแ์ละภารกจิหลกัของ

สถานศกึษา 

3. เบยีปรบัจากการผดิสญัญาลาศกึษาต่อและเบยีปรบัการผดิสญัญาซอืทรพัยสนิหรอืจา้งทําของ

จากเงนิงบประมาณ 

4. ค่าขายแบบรปูรายการ  เงนิอุดหนุน  อปท.  รวมเงนิอาหารกลางวนั 

5. ค่าขายทรพัยส์นิทไีดม้าจากเงนิงบประมาณ 
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งานพสัด ุ

 “การพสัด”ุ  หมายความว่า  การจดัทําเอง  การซอื  การจ้าง  การจา้งทปีรกึษา  การจา้ง

ออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปลยีน  การเช่า  การควบคุม  การจาํหน่าย  และการดําเนินการ

อนืๆ  ทกีําหนดไวใ้นระเบยีบนี 

 “พสัด”ุ  หมายความว่า  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง  ทกีําหนดไวใ้นหนังสอื  การ

จาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสาํนกังบประมาณ  หรอืการจาํแนกประเภทรายจ่าย  ตาม

สญัญาเงนิกูจ้ากต่างประเทศ 

 “การซือ”  หมายความว่า  การซอืพสัุทุกชนิดทงัทมีกีารตดิตงั  ทดลอง  และบรกิารที

เกยีวเนืองอนืๆ  แต่ไม่รวมถงึการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

 “การจ้าง”  ใหห้มายความรวมถงึ  การจ้างทําของและการบัขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย ์และการจา้งเหมาบรกิาร  แต่ไม่รวมถงึการจา้งลูกจา้งของสว่นราชการตามระเบยีบของ

กระทรวงการคลงั  การบัขนในการเดนิทางไปราชการตามกฎหมายว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไป

ราชการ  การจา้งทปีรกึษ  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  และการจา้งแรงงานตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 ขอบข่ายภารกจิ 

1. กฎหมาย  ระเบยีบ  และเอกสดารทเีกยีวขอ้ง 

2. ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.    และแกไ้ขเพมิเตมิ 

3. ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ พ.ศ.   

4. แนวทางการปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ี ว่าดว้ยการพสัดดุว้ยวธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ พ.ศ.   

หน้าทแีละความรบัผดิชอบ 

1. จดัวางระบบและปฏบิตังิานเกยีวกบัจดัหา  การซอื  การจา้ง  การเกบ็รกัษา  และการเบกิพสัดุ  

การควบคุม  และการจําหน่ายพสัดุใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

2. ควบคุมการเบกิจ่ายเงนิตามประเภทเงนิ  ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตัริาชการรายปี 

3. จดัทําทะเบยีนทดีนิและสงิก่อสรา้งทุกประเภทของสถานศกึษา 

4. ประสานงานและวางแผนในการใชพ้นืทขีองสถานศกึษา  ใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาการศกึษา 

5. กําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและดาํเนินการเกยีวกบัการจดัหาประโยชน์ทรีาชพสัดุการใชแ้ละการ

ขอใชอ้าคารสถานทขีองสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้งควบคุมด ู 

ปรบัปรุง  ซ่อมแซม  บํารุงรกัษาครุภณัฑ ์ ให้อยู่ในสภาพเรยีบรอ้ยต่อการใชง้านและพฒันา

อาคารสถานท ี การอนุรกัษ์พลงังาน  การรกัษาสภาพแวดลอ้ม  และระบบสาธารณูปโภคของ

สถานศกึษาใหเ้ป็นระเบยีบและสวยงาม 
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6. จดัเวรยามดแูลอาคารสถานทขีองสถานศกึษาใหป้ลอดภยัจากโจรภยั  อคัคภียัและภยัอนืๆ 

7. จดัวางระบบและควบคุมการใชย้านพาหนะ  การเบกิจ่ายนํามนัเชอืเพลงิการบํารุงรกัษาและ

การพสัดุต่างๆ  ทเีกยีวกบัยานพาหนะของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบทเีกยีวขอ้ง 

8. ใหค้าํแนะนํา  ชแีจง  และอํานวยความสะดวกแก่บคุลากรในสถานศกึษาเกยีวกบังานในหน้าท ี

9. เกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานต่างๆ  ไวเ้พอืการตรวจสอบและดาํเนินการทําลายเอกสารตาม

ระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

10. ประสานงานและใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ  ทงัภายในและภายนอกสถานศกึษา 

11. เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานในหน้าทตีามลําดบัขนั 

12. ปฏบิตัอินืตามทไีดร้บัมอบหมาย 

 

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 

 

1. ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 

1.1 กฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

1.2 พระราชกฤษฎกีาค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ  พ.ศ.    และทแีก้ไขเพมิเตมิ 

1.3 ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ  พ.ศ.   

2. ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 

การอนุมตัเิดนิทางไปราชการ  ผูม้อีํานาจอนุมตัใิหเ้ดนิทางไปราชการ  อนุมตัริะยะเวลาในการ

เดนิทางล่วงหน้า  หรอืระยะเวลาหลงัเสรจ็สนิการปฏบิตัริาชการไดต้ามความจําเป็น 

3. การนบัเวลาเดนิทางไปราชการเพอืคาํนวณเบยีเลยีง  กรณีพกัคา้ง 

3.1 ใหน้บั    ชวัโมงเป็น    วนั 

3.2 ถ้าไม่ถงึ    ชวัโมงหรอืเกนิ    ชวัโมง  และสว่นทไีมถ่งึหรอืเกนิ    ชวัโมง  นบัได้

เกนิ    ชวัโง  ใหถ้อืเป็น   วนั 

4. การนบัเวลาเดนิทางไปราชการเพอืคาํนวณเบยีเลยีงเดนิทาง  กรณีไม่พกัคา้ง 

4.1 หากนับไดไ้ม่ถงึ    ชวัโมงและส่วนทไีม่ถงึนบัไดเ้กนิ    ชวัโมง  ใหถ้อืเป็น  วนั 

4.2 หากนับไดไ้ม่เกนิ    ชวัโมง  แต่เกนิ    ชวัโมงขนึไป  ใหถ้อืเป็นครงึวนั 

5. การนบัเวลาเดนิทางไปราชการเพอืคาํนวณเบยีเลยีงเดนิทาง 

6. กรณีลากจิหรอืลาพกัผ่อนก่อนปฏบิตัริาชการ  ใหน้บัเวลาตงัแต่เรมิปฏบิตัริาชการเป็นต้นไป 

7. กรณีลากจิหรอืลาพกัผ่อนหลงัเสรจ็สนิการปฏบิตัริาชการ  ใหถ้อืว่าสทิธใินการเบกิจ่ายเบยี

เลยีงเดนิทางสนิสุดลงเมอืสนิสุดเวลาการปฏบิตัริาชการ 

8. หลกัเกณฑก์ารเบกิค่าเช่าทพีกัในประเทศ 
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การเบิกค่าพาหนะ 

1. โดยปกตใิหใ้ชย้านพาหนะประจําทางและใหเ้บกิค่าพาหนะโดยประหยดั 

2. กรณีไม่มยีานพาหนะประจําทาง  หรอืมแีต่ตอ้งการความรวดเรว็  เพอืประโยชน์แก่ทาง

ราชการ  ให ้

ใชย้านพาหนะอนืได ้ แต่ต้องชแีจงเหตุผลและความจําเป็นไวใ้นหลกัฐานขอเบกิค่าพาหนะนัน 

3. ขา้ราชการระดบั    ขนึไป  เบกิค่าพาหนะรบัจ้างได ้ ในกรณีต่อไปนี 

3.1 การเดนิทางไป-กลบั  ระหว่างสถานทอียู่  ทพีกั  หรอืสถานทปีฏบิตัริาชการกบัสถานี 

ยานพาหนะประจําทาง  หรอืสถานทจีดัพาหนะทใีชเ้ดนิทางภายในเขตจงัหวดัเดยีวกนั 

3.2 การเดนิทางไป-กลบั  ระหว่างสถานทอียู่  ทพีกั  กบัสถานทปีฏบิตัริาชการภายในเขต

จงัหวดั 

เดยีวกนั  วนัละไม่เกนิ    เทยีว 

3.3 การเดนิทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีเป็นการเดนิทางขา้มเขตจงัหวดั  ให้

เบกิ 

ตามอตัราทกีระทรวงการคลงักําหนด  คอื  ใหเ้บกิตามทจี่ายจรงิ  ดงันี  ระหว่างกรุงเทพมหา

นครกบัเขตจงัหวดัตดิต่อกรุงเทพมหานคร  ไม่เกนิเทยีวล่ะ    บาท  เดนิทางขา้มเขต

จงัหวดัอนืนอกเหนือกรณีดงักล่าวขา้งตน้ไม่เกนิเทยีวละ    บาท 

3.4 ผูไ้ม่มสีทิธเิบกิ  ถ้าต้องนําสมัภาระในการเดนิทาง  หรอืสงิของเครอืงใชข้องทางราชการไป

ดว้ย   

และเป็นเหตุใหไ้ม่สะดวกทจีะเดนิทางโดยยานพาหนะประจําทาง  ใหเ้บกิค่าพาหนะรบัจา้งได้

(โดยแสดงเหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นรายงานเดนิทาง) 

3.5 การเดนิทางล่วงหน้า  หรอืไม่สามารถกลบัเมอืเสรจ็สนิการปฏบิตัริาชการเพราะมเีหตุ

สว่นตวั   

(ลากจิ  -  ลาพกัผ่อนไว)้  ใหเ้บกิค่าพาหนะเท่าทจี่ายจรงิตามเสน้ทางทไีดร้บัคําสงัใหเ้ดนิทาง

ไปราชการ  กรณีมกีารเดนิทางนอกเสน้ทางในระหว่างการลานัน  ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ท่าที

จ่ายจรงิโดยไม่เกนิอตัราตามเสน้ทางทไีดร้บัคําสงัใหเ้ดนิทางไปราชการ 

3.6 การใช้ยานพาหนะสว่นตวั  (ใหข้ออนุญาตและไดร้บัอนุญาตแลว้)  ใหไ้ดร้บัเงนิชดเชย  คอื 

รถยนตก์โิลเมตรละ    บาท 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรม  หมายถงึ  การอบรม  ประชุม/สมัมนา  (วชิาการเชงิปฏบิตักิาร)  บรรยายพเิศษ  

ฝึกงาน  ดงูาน  การฝึกอบรม  ประกอบดว้ย 

1. หลกัการและเหตุผล 

2. โครงการ/หลกัสตูร 

3. ระยะเวลาจดัทแีน่นอน 

4. เพอืพฒันาหรอืเพมิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

 

ค่ารกัษาพยาบาล 

 ค่ารกัษาพยาบาล  หมายถงึ  เงนิทสีถานพยาบาลเรยีกเกบ็ในการรกัษาพยาบาลเพอืให้

ร่างกายกลบัสูส่ภาวะปกต ิ (ไม่ใช่เป็นการป้องกนัหรอืเพอืความสวยงาม) 

1. ระเบยีบและกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

1.1 พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษาพยาบาล  พ.ศ.    และแกไ้ข

เพมิเตมิ(   ฉบบั) 

1.2 ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษาพยาบาล  

พ.ศ.   

2. ผูท้มีสีทิธริบัเงนิค่ารกัษาพยาบาล  คอื  ผูม้สีทิธและบุคคลในครอบครวั 

2.1 บดิา 

2.2 มารดา 

2.3 คู่สมรสทชีอบดว้ยกฎหมาย 

2.4 บุตรทชีอบดว้ยกฎหมาย  ซึงยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ  หรอืบรรลุนิตภิาวะแลว้  แต่เป็นคนไร้

ความสามารถ  หรอืเสมอืนคนไรค้วามสามารถ(ศาลสงั)  ไม่รวมบตุรบุญธรรมหรอืบุตรซงึ

ไดย้กเป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอนืแล้ว 

3. ผูม้สีทิธ ิ หมายถงึ  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจํา  ผุร้บัเบยีหวดับํานาญ  และลูกจา้งชาว

ต่างประเทศซงึได้รบัค่าจ้างจากเงนิงบประมาณ 

ค่ารกัษาพยาบาบ  แบง่เป็น    ประเภท 

ประเภทไขน้อก  หมายถงึ  เขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ไดน้อน

พกั 

รกัษาตวั  นําใบเสรจ็รบัเงนิมาเบกิจา่ย  ไม่เกนิ    ปี  นบัจากวนัทจี่ายเงนิ 

ประเภทไขใ้น  หมายถงึ  เขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรอืสถานพยาบาล

ของทาง 
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ราชการ  สถานพยาบาลเอกชน  ใชใ้บเสรจ็รบัเงนินํามาเบกิจ่ายเงนิ  พรอ้มใหแ้พทยร์บัรอง  “หาก

ผูป่้วยมไิดเ้จา้รบัการรกัษาพยาบาลในทนัททีนัใด  อาจเป็นอนัตรายถงึชวีติ”  และสถานพยาบาลทาง

ราชการ  ใชห้นังสอืรบัรองสทิธ ิ กรณียงัไม่ไดเ้บกิจา่ยตรง 

 

การศึกษาบุตร 

 ค่าการศกึษาของบุตร  หมายความว่า  เงนิบํารุงการศกึษา  หรอืเงนิค่าเล่าเรยีน  หรอืเงนิอนื

ใดทสีถานศกึษาเรยีกเกบ็และรฐัออกใหเ้ป็นสวสัดกิารกบัขา้ราชการผู้มสีทิธ ิ

1. ระเบยีบและกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

1.1 พระราชราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการศกึษาของบุตร  พ.ศ.   

1.2 ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการศกึษาของบุตร  

พ.ศ.   

1.3 หนังสอืเวยีนกรมบญัชกีลาง    กค  . /ว    ลงวนัท ี   พฤษภาคม    

เรอืง  ประเภทและอตัราเงนิบํารุงการศกึษาในสถานศกึษาของทางราชการ  และค่าเล่า

เรยีนในสถานศกึษาของเอกชน  และกรมบญัชกีลาง  ท ี กค  . /ว    ลงวนัท ี   

มถิุนายน    เรอืงการเบกิงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการศกึษ่าของบุตร 

2. ผูท้มีสีทิธริบัเงนิค่าการศกึษาของบุตร 

2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกนิ    ปีบรบิูรณ์  ในวนัท ี   พฤษภาคมของทุกปี  ไม่

รวมบุตรบุญธรรม  หรอืบตุรซงึไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมคนอนืแลว้ 

2.2 ใชส้ทิธเิบกิได ้   คน  เวน้แต่บุตรคนท ี   เป็นฝาแฝดสามารถนํามาเบกิได ้   คน 

2.3 เบกิเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัศกึษาบตุรภายใน    ปี  นบัตงัแต่วนัเปิดภาคเรยีนของแต่ละ

ภาค 

จาํนวนเงินทีเบิกได้ 

1. ระดบัอนุบาลหรอืเทยีบเท่า  เบกิไดปี้ละไม่เกนิ  ,   บาท 

2. ระดบัประถมศกึษาหรอืเทยีบเทา่  เบกิไดปี้ละไม่เกนิ  ,   บาท 

3. ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้/มธัยมศกึษาตอนปลาย/หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี(ปวช.)  

หรอืเทยีบเท่า  เบกิไดปี้ละไมเ่กนิ  ,   บาท 

4. ระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า  เบกิไดปี้ละไม่เกนิ  ,   บาท 
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ค่าเช่าบ้าน 

1. ระเบยีบและกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

1.1 พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าช้านขา้ราชการ  พ.ศ.     

1.2 ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิค่าเช่าบ้าน  พ.ศ.   

2. สทิธกิารเบกิเงนิค่าเช่าบา้น 

2.1 ไดร้บัคาํสงัใหเ้ดนิทางไปประจําสาํนักงานใหม่ในต่างทอ้งท ี เวน้แต่ 

2.1.1 ทางราชการได้จดัทพีกัอาศยัใหอ้ยู่แลว้ 

2.1.2 มเีคหสถานเป็นของตนเองหรอืคู่สมรส 

2.1.3 ไดร้บัคาํสงัใหเ้ดนิทางไปประจําสํานกังานใหม่ในต่างทอ้งทตีามคํารอ้งขอของ

ตนเอง 

2.2 ขา้ราชการผูไ้ดร้บัคําสงัใหเ้ดนิทางไปประจําสํานักงานในทอ้งททีรีบัราชการครงัแรกหรอื

ทอ้งททีกีลบัเขา้รบัราชการใหม่  ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าเช้าบา้น  (พระราชกฤษฎกีาเช่าบา้น  

  (ฉบบัท ี )  มาตรา  ) 

2.3 ขา้ราชการมสีทิธไิดร้บัเงนิค่าเช่าบา้นตงัแต่วนัทเีช่าอยู่จรงิ  แต่ไม่ก่อนวนัทรีายงานตวัเพอื

เขา้รบัหน้าท(ีพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบ้าน    มาตรา  ) 

2.4 ขา้ราชการซงึมสีทิธไิดร้บัเงนิค่าเช่าบา้นไดเ้ช่าซอืหรอืผ่อนชาํระเงนิกูเ้พอืชําระราคาบา้นที

คา้งชําระอยู่  ในทอ้งททีไีปประจําสํานกังานใหม่  มสีทิธนํิาหลกัฐานการชําระค่าเช่าซือ

หรอืค่าผ่อนชําระเงนิกูฯ้  มาเบกิได ้ (พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้น    มาตรา  ) 

 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ (กบข.) 

1. กฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

1.1 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  พ.ศ.     

มาตรา    ในพระราชบญัญตันิี  (สว่นทเีกยีวขอ้ง)   

บํานาญ  หมายความว่า  เงนิทจี่ายใหแ้ก่สมาชกิเป็นรายเดอืนเมอืสมาชกิภาพของสมาชกิ

สนิสุดลง 

บําเหน็จตกทอด  หมายความว่า  เงนิทจี่ายใหแ้ก่สมาชกิ  โดยจ่ายใหค้รงัเดยีวเมอืสมาชกิ

ภาพ 

ของสมาชกิสนิสุดลง 

บําเหน็จตกทอด  หมายความว่า  เงนิทจี่ายใหแ้ก่ทายาทโดยจ่ายใหค้รงัเดยีวในกรณีที

สมาชกิ 

หรอืผูร้บับํานาญถงึแก่ความตาย 
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1.2 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  (ฉบบัท ี  )  พ.ศ.   

2. ขา้ราชการทุกประเภท  (ยกเวน้ราชการทางการเมอืง)  มสีทิธสิมคัรเป็นสมาชกิ  กบข.  ไดแ้ก่  

ขา้ราชการคร ู  

ขา้ราชการใหม ่ ไดแ้ก่  ผูซ้งึเขา้รบัราชการหรอืโอนมาเป็นราชการตงัแต่วนัท ี   มนีาคม    

เป็นต้น  จะต้องเป็นสมาชกิ  กบข.  และสะสมเงนิเข้ากองทุน  สมาชกิทีจ่ายสะสมเขา้กองทนุในอตัรา

รอ้ยละ    ของเงนิเดอืนเป็นประจําทุกเดอืน  รฐับาลจะจ่ายเงนิสมทบใหก้บัสมาชกิในอตัรารอ้ยละ    

ของเงนิเดอืนเป็นประจําทุกเดอืนเช่นเดยีวกนั  และจะนําเงนิดงักล่าวไปลงทุนหาผลประโยชน์เพอืจ่าย

ใหก้บัสมาชกิเมอืกอกจากราชการ 

 

ระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครแูละบุคลากร

ทางการศึกษาว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะหเ์พือนครแูละบคุลากรทางการศึกษา

(ช.พ.ค.) 

 ในระเบยีบนี  ช.พ.ค.  หมายความว่า  การฌาปนกจิสงเคราะหช่์วยเพอืนครแูละบุคลากร

ทางการศกึษาการจดัตงั  ช.พ.ค.  มคีวามมุ่งหมายเพอืเป็นการกุศลและมวีตัถุประสงคใ์หส้มาชกิไดท้าํ

การสงเคราะหซ์งึกนัและกนัในการจดัการศพและสงเคราะหค์รอบครวัของสมาชกิ  ช.พ.ค.  ทถีงึแก่

กรรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจ่ายเงนิค่าจดัการศพและเงนิสงเคราะหค์รอบครวัใหเ้ป็นไปตามที

คณะกรรมการ  ช.พ.ค.  กําหนด 

 ครอบครวัของสมาชกิ  ช.พ.ค  หมายถงึ  บคุคลตามลําดบั  ดงันี 

1. คู่สมรสทชีอบดว้ยกฎหมาย  บตุรทชีอบดว้ยกฎหมาย  บุตรบุญธรรม  บุตรนอกสมรสทบีดิา

รบัรองแลว้   

และบดิามารดาของสมาชกิ  ช.พ.ค. 

2. ผูอ้ยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชกิ  ช.พ.ค. 

3. ผูอุ้ปการะสมาชกิ  ช.พ.ค. 

ผูม้สีทิธไิดร้บัการสงเคราะหต์ามวรรคหนึงยงัมชีวีติอยู่  หรอืมผีูร้บัมรดกยงัไม่ขาดสายแลว้แต่กรณี

ใน 

ลําดบัหนึงๆ  บุคคลทอียู่ในลําดบัถดัไปไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิสงเคราะหค์รอบครวัระเบยีบนี 

การสงเคราะหค์รอบครวัของสมาชกิ  ช.พ.ค.  สาํหรบับุตรใหพ้จิารณาใหบ้ตุรสมาชกิ  ช.พ.ค.  

ไดร้บั 

ความช่วยเหลอืเป็นเงนิทุนสําหรบัการศกึษาเล่าเรยีนเป็นลําดบัแรก 

สมาชกิ  ช.พ.ค.  ตอ้งระบุบุคคลใดบุคคลหนึงหรอืหลายคน  เป็นผู้มสีทิธริบัเงนิสงเคราะห์ 
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สมาชกิ  ช.พ.ค.  มหีน้าทดีงัต่อไปนี 

1. ต้องปฏบิตัติามระเบยีบนี 

2. สง่เงนิสงเคราะหร์ายศพ  เมอืสมาชกิ  ช.พ.ค.  อนืถงึแก่กรรมศพละหนึงบาทภายใต้เงอืนไข

ดงัต่อไปนี 

3. สมาชกิ  ช.พ.ค.  ทเีป็นขา้ราชการประจาํ  ขา้ราชการบํานาญและผูท้มีเีงนิเดอืนหรอืรายได ้ 

รายเดอืน  ต้องยนิยอมใหเ้จา้หน้าทผีูจ่้ายเงนิเดอืนหรอืเงนิบาํนาญเป็นผูห้กัเงนิเพอืชาํระเงนิ

สงเคราะห์รายศพ  ณ  ทจี่ายตามประกาศรายชอืสมาชกิ  ช.พ.ค.  ทถีงึแก่กรรม 

 

คาํจาํกดัความ 

 แผนการปฏิบติังาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถงึ  แผนแสดงรายละเอยีดการ

ปฎบิตังิาน  และแสดงรายละเอยีดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏบิตังิานของโรงเรยีน

บา้นหว้งปลาไหล “สงิหะวทิยา” 

ในรอบปีงบประมาณ 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  การใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรยีนบ้านห้วงปลา

ไหล “สงิหะวทิยา” เพอืดาํเนินตามแผนการปฏบิตังิานในรอบปี 

 การจดัสรรงบประมาณ  หมายถึง  การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  หรอืพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพมิเตมิ  ใหส้ว่นราชการใช้จ่าย

หรอืก่อหนีผูกพนั  ทงันี  อาจดําเนินการโดยใช้การอนุมตัเิงนิประจํางวดหรอืโดยวธิกีารอนืใดตามที

สาํนกังบประมาณกําหนด 

 เป้าหมายยุทธศาสตร ์ หมายถึง ผลสมัฤทธทิกีารใช้จ่ายงบประมาณต้องการจะให้เกดิต่อ

นกัเรยีน  บุคลากรโรงเรยีนบา้นหว้งปลาไหล “สงิหะวทิยา” 

แผนการปฏิบติังาน   หมายถงึ  แผนการปฏบิตังิานของโรงเรยีนบ้านห้วงปลาไหล “สงิหะ

วทิยา”  ในรอบปีงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายสําหรบัโรงเรยีนบ้านห้วงปลาไหล “สงิหะวทิยา”   เพอืดําเนินงานตามแผนการปฏบิตัิงานใน

รอบปีงบประมาณ 

 โครงการ   หมายถงึ  โครงการทกีําหนดขนึเพอืใชจ่้ายเงนิเป็นไปตามในระหว่างปีงบประมาณ 

 งบรายจ่าย   หมายถงึ  กลุ่มวตัถุประสงคข์องรายจ่าย  ทกีําหนดใหจ่้ายตามหลกัการจําแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 จาํแนกงบรายจ่ายตามหลกัจําแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดงันี 
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 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายเพือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 

รายจ่ายในลกัษณะเงนิเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชวัคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถงึ

รายจา่ยทกีําหนดใหจ่้ายจากงบรายจ่ายอนืในลกัษณะดงักล่าว 

งบดาํเนินงาน หมายถงึ รายจ่ายทกีําหนดให้จ่ายเพอืการบรหิารงานประจํา ไดแ้ก่รายจ่ายที

จ่ายในลกัษณะค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค 

 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายทีกําหนดให้จ่ายเพือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่า

ครุภณัฑ ์ค่าทดีนิ และสงิก่อสรา้ง 

 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายทกีําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุง หรอืเพอืช่วยเหลอืสนุบสนุน

การดําเนินงานของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึงมิใช่ส่วนราชการ

ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรฐัองค์การ

มหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ สภาตําบล องค์การระหว่างประเทศบิติบุคคล   

เอกชนหรอืกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตรยิ์            เงนิ

อุดหนุนการศาสนา และรายจา่ยทสีาํนกังบประมาณกําหนดใหจ่้ายในงบรายจ่ายนี 

 งบรายจ่ายอืน หมายถงึ รายจ่ายทไีม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึง หรอื

รายจา่ยท ี               สาํนักงบประมาณกําหนดใหใ้ชจ่้ายในงบรายจ่ายนี เช่น 

(1) เงนิราชการลบั 

(2) เงนิค่าปรบัทจี่ายคนืใหแ้ก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง 

(3) ค่าจ้างทปีรกึษาเพอืศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรอืพฒันาระบบต่างๆซึงมใิช่เพอืการจดัหา 

หรอืปรบัปรุงครุภณัฑท์ดีนิหรอืสงิก่อสร้าง 

(4) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชวัคราว 

(5) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัหน่วยงานองคก์รตามรฐัธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 

(6) ค่าใชจ่้ายเพอืชําระหนีเงนิกู ้

(7) ค่าใชจ่้ายสาํหรบักองทนุ หรอืเงนิทุนหมุนเวยีน 
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หน้าทีความรบัผิดชอบ  

 

กลุ่มการบริหารงบประมาณ 

 นางชณาพรรณ  งามสม ปฏิบตัิหน้าทหีวัหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ มหีน้าทดีูแล กํากบั

ตดิตาม กลนักรอง อํานวยความสะดวก ใหค้ําแนะนําปรกึษาการปฏบิตังิานของเจา้หน้าททีปีฏบิตังิาน

ในกลุ่มบรหิารงบประมาณ ตามขอบขา่ยและภารกจิการบรหิารงบประมาณ ปฏบิตัหิน้าททีเีกยีวขอ้งกบั

การจดัระบบบรหิารองคก์รการประสานงานและใหบ้รกิารสนับสนุน ส่งเสรมิใหฝ่้ายบรหิารงบประมาณ

ต่างๆ ในโรงเรยีนสามารถบรหิารจดัการและดําเนินการตามบทบาทภารกจิ อํานาจหน้าทดี้วยความ

เรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สือ อุปกรณ์ทางการศึกษาและ

ทรพัยากรทใีชใ้นการจดัการศกึษาแก่เจา้หน้าทขีองแต่ละฝ่ายงานเพอืใหฝ่้ายงานบรหิารจดัการได้อย่าง

สะดวกคล่องตวัมคีุณภาพและเกดิประสทิธผิล 

ขอบขา่ยกลุ่มการบริหารงบประมาณ   มีดงันี 

.  การจดัทาํแผนงบประมาณและคาํขอตงังบประมาณเพือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

ศึกษาขนัพืนฐาน 

ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

)  จดัทําขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิของสถานศกึษา ไดแ้ก่ แผนชนัเรยีน ข้อมูลครู

นักเรียน และสิงอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของสํานักงานเขตพืนที

การศกึษา 

)  จดัทาํกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า  และแผนงบประมาณ 

)  เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน

เพอืใชเ้ป็นคาํขอตงังบประมาณต่อสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษา 

.   การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามทีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานโดยตรง 

ผู้รบัผดิชอบ  นางสาวภัสรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏิบตัิงานและผู้รบัผิดชอบ

โครงการฯ  ดงันี 

)  จดัทําแผนปฏบิตักิารประจําปีและแผนการใชจ่้ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมอื

ของสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษา 

)  ขอความเหน็ชอบแผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาขนัพนืฐาน 

.  การอนุมติัการใช้จ่ายงบประมาณทีได้รบัจดัสรร 

ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบเสนอโครงการดงันี 

- ผูอ้ํานวยการสถานศกึษาอนุมตักิารใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการทกีําหนดไว้

ในแผนปฏิบัติการประจําปี และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของสํานักงานเขตพืนที

การศกึษา 



40 
 

.  การขอโอนและการขอเปลียนแปลงงบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ   นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

)  ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณทจีําเป็นต้องขอโอนหรอืเปลียนแปลง

เช่นเดยีวกบัสถานศกึษาประเภทท ี  เสนอความเหน็ชอบคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน แลว้

เสนอ     ขอโอนหรอืเปลียนแปลงรายการงบประมาณต่อสํานกังานเขตพนืทกีารศกึษา เพอืดาํเนินการ

ต่อไป 

.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ   นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

)  รายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจ่้ายเงนิงบประมาณประจําปี ไปยงัสํานักงาน

เขต            พนืทกีารศกึษา 

.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

)  จดัการให้มกีารตรวจสอบและตดิตามให ้กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศกึษา รายงานผล

การปฏบิตังิานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพอืจดัทํารายงานผลการปฏิบตังิานและผลการใช้จ่าย

งบประมาณตามแบบทสีํานักงบประมาณกําหนด และจดัส่งไปยงัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาทุกไตร

มาส ภายในระยะเวลาทสีาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษากําหนด 

)  จัดทํารายงานประจําปีทีแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้

สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษาภายในระยะเวลาทสีํานกังานเขตพนืทกีารศกึษากําหนด 

.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

)  ประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานตามทไีดร้บัมอบหมาย 

)  วางแผนประเมนิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลการดาํเนินงานของสถานศกึษา 

)  วเิคราะห์และประเมนิความมีประสทิธิภาพ ประหยดั และความคุ้มค่าในการใช้

ทรพัยากรของหน่วยงานในสถานศกึษา 

.  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพือการศึกษา 

ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

)  วางแผน รณรงค ์ส่งเสรมิการระดมทุนการศกึษาและทุนเพอืการพฒันาการศกึษา

ใหด้าํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล คุ้มค่า และมคีวามโปร่งใส 

)  จดัทําข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรบัจ่ายทุนการศึกษาและเพอืการพัฒนา

การศกึษาใหด้ําเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล คุม้ค่า และมคีวามโปร่งใส 

)  สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชดิชูเกยีรตผิู้สนับสนุนทุนการศกึษาและทุนเพอืการ

พฒันาสถานศกึษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน 

 

.  การบริหารจดัการทรพัยากรเพือการศึกษา 

ผูร้บัผดิชอบ นางชณาพรรณ  งามสม   หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 
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)  จดัทํารายการทรพัยากรเพอืเป็นสารสนเทศไดแ้ก่แหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศึกษา 

แหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถนิทงัทเีป็นแหล่งเรยีนรู้ธรรมชาตแิละภูมปัิญญาท้องถนิ แหล่งเรยีนรู้ทเีป็นสถาน

ประกอบการ เพอืการรบัรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทวัไปจําได้เกิดการใช้

ทรพัยากรร่วมกนัในการจดัการศกึษา 

)  วางระบบหรือกําหนดแนวปฏิบตัิการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงาน

รฐับาลและเอกชนเพอืใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

)  กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรพัยากรภายในและภายนอก รวมทงั

ใหบ้รกิารการใชท้รพัยากรภายในเพอืประโยชน์ต่อการเรยีนรูแ้ละสง่เสรมิการศกึษาในชุมชน 

)  ประสานความร่วมมอืกบัผูร้บัผดิชอบแหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรทมีนุษย์

สรา้งทรพัยากรบุคคลทมีศีกัยภาพใหก้ารสนับสนุนการจดัการศกึษา 

)  ดําเนินการเชดิชูเกยีรตบุิคคลและหน่วยงานทงัภาครฐัและเอกชน ทสีนับสนุนการ

ใชท้รพัยากรร่วมกนัเพอืการศกึษาของสถานศกึษา 

.  การวางแผนพสัด ุ

ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์   หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงัน ี

)  การวางแผนพสัดุล่วงหน้า  ปี ให้ดําเนินการตามกระบวนการของการวางแผน

งบประมาณ 

)  การจดัทําแผนการจดัหาพสัดุใหฝ่้ายททีําหน้าทจีดัซอืจดัจ้างเป็นผูด้ําเนินการ โดย

ให้ฝ่าย           ทตี้องการใช้พสัดุ จดัทํารายละเอยีดพสัดุทตี้องการ คอืรายละเอยีดเกยีวกบัปรมิาณ 

ราคา คุณลกัษณะเฉพาะ หรอืแบบรปูรายการและระยะเวลาทตี้องการนีตอ้งเป็นไปตามแผนปฏบิตัิการ

ประจําปี (แผนปฏิบตังิาน) และตามทรีะบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี สง่ใหฝ่้ายททีาํหน้าทจีดัซอืจดัจา้งเพอืจดัทําแผนการจดัหาพสัด ุ

)  ฝ่ายทีจัดทําแผนการจัดหาพัสดุทําการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที

ต้องการใช้พสัดุโดยมกีารสอบทานกบัแผนปฏบิตังิานและเอกสารประกอบพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ยประจําปี และความเหมาะสมของวธิกีารจดัหาว่าควรเป็นการซอื การเช่าหรอืการจดัทําเองแล้ว

จาํนําขอ้มลูทสีอบทานแลว้มาจดัทาํแผนการจดัหาพสัดุในภาพรวมของสถานศกึษา    

.  การกาํหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์หรือสิงก่อสร้างทีใช้เงิน

งบประมาณเพือสนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

)  กําหนดแบบรูปรายการหรอืคุณลกัษณะเฉพาะเพอืประกอบการขอตงังบประมาณ 

สง่ใหส้าํนกังานเขตพนืทกีารศกึษา 

)  กรณีทเีป็นการจดัหาจากเงนินอกงบประมาณให้กําหนดแบบรูปรายการหรอืคุณ

ลักษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้กําหนดตามความ

ต้องการโดยยดึหลกัความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กบัทางราชการ 

.  การจดัหาพสัด ุ

ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 
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)  การจดัหาพสัดุถอืปฏบิตัติามระเบียบว่าด้วยการพสัดุของส่วนราชการและคําสงั

มอบอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน 

)  การจดัทําพสัดุถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศกึษาว่าดว้ยการใหส้ถานศกึษารบั

จดัทาํรบับรกิาร 

   

.  การควบคมุดแูล บาํรงุรกัษาและจาํหน่ายพสัด ุ

ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

)  จดัทําทะเบยีนคุมทรพัย์สนิและบญัชวีสัดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจดัหาหรอืการรบั

บรจิาค 

)  ควบคุมพสัดุใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มการใชง้าน 

)  ตรวจสอบพสัดุประจําปี และใหม้กีารจาํหน่ายพสัดุทชีํารุด เสอืมสภาพหรอืไม่ใช้ใน

ราชการอกีต่อไป 

)  พสัดุทเีป็นทดีนิหรอืสงิก่อสรา้ง กรณีทไีด้มาด้วยเงนิงบประมาณใหด้ําเนินการขนึ

ทะเบยีน    เป็นราชพสัดุ กรณีทไีดม้าจากการรบับรจิาคหรอืจากเงนิรายไดส้ถานศกึษาใหข้นึทะเบยีน

เป็นกรรมสทิธขิองสถานศกึษา 

.  การรบัเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการจ่ายเงิน 

ผูร้บัผดิชอบ นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

)  การปฏิบัติเกียวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที

กระทรวงการคลงักําหนดคอื ระเบยีบการเกบ็รกัษาเงนิและการนําเงนิส่งคลงัในหน้าทขีองอําเภอ พ.ศ. 

  โดยสถานศกึษาสามารถกําหนดวธิปีฏบิตัเิพมิเตมิไดต้ามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขดัหรอืแย้ง

กบัระเบยีบดงักล่าว 

)  การปฏิบตัิเกยีวกับการเก็บรกัษาเงินให้ปฏิบตัิตามระเบียบทกีระทรวงการคลัง

กําหนด             คอืระเบยีบการเก็บรกัษาเงนิและการนําเงนิส่งคลงัในส่วนของราชการ พ.ศ.  

โดยอนุโลม  

.  การนําเงินส่งคลงั 

ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

)  การนําเงินส่งคลังให้นําส่งต่อสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาภายในระยะเวลาที

กําหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรกัษาเงนิและการนําเงนิส่งคลงัในหน้าทขีองอําเภอพ.ศ.    หาก

นําสง่เป็นเงนิสดใหต้งัคณะกรรมการนําส่งเงนิดว้ย 

 

.  การจดัทาํบญัชีการเงิน 

ผู้รบัผิดชอบ นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทีรบัผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

)  ให้จดัทําบญัชีการเงนิตามระบบทเีคยจดัทําอยู่เดิม คอื ตามระบบทกีําหนดไว้ใน

คู่มอืการบญัชหีน่วยงานย่อย พ.ศ.  หรอืตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 

  แลว้       แต่กรณี 
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.  การจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทีรบัผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

)  จดัทํารายงานตามทีกําหนดในคู่มือการบญัชีสําหรบัหน่วยงานย่อย พ.ศ.  

หรอื ตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อยพ.ศ.  แลว้แต่กรณ ี

)  จดัทํารายงานการรบัจ่ายเงินรายได้สถานศกึษา ตามทสีํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขนัพนืฐานกําหนด คอื ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐานว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ อตัราและวธิกีารนําเงินรายได้สถานศกึษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษาทเีป็นนิตบุิคคลรายไดส้ถานศกึษาไปจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการของสถานศกึษาทเีป็น

นิตบุิคคลในสงักดัเขตพนืทกีารศกึษา 

 

18.  การจดัทาํและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบยีนและรายงาน 

ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวภสัรา  มรีตัน์  หน้าทีรบัผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

)  แบบพมิพบ์ญัช ีทะเบยีนและแบบรายงานให้จดัทําตามแบบทกีําหนดในคู่มอืการ

บญัชสีําหรบัหน่วยงานย่อย พ.ศ.  หรอืตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 

2544 
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 เป็นภารกจิหนึงของโรงเรยีนในการสนับสนุน  ส่งเสรมิการปฏบิตังิาน ของโรงเรยีนใหบ้รรลุ

ตามนโยบาย  และมาตรฐานการศกึษาทโีรงเรยีนกําหนดใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล  เช่น  การ

ดําเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน  งานพฒันาระบบและ

เครอืข่าย  ขอ้มลูสารสนเทศ  การประสานและพฒันาเครอืขา่ยการศกึษา  การจดั ระบบการบรหิารและ

พฒันาองคก์ร  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ การสง่เสรมิ  สนับสนุนดา้นวชิาการ  งบประมาณ  บคุลากร

และบรหิารทวัไป  การดูแลอาคารสถานทแีละสภาพแวดลอ้ม  การจดัทําสํามะโนผูเ้รยีน  การรบั

นกัเรยีน  การสง่เสรมิและประสานงานการศกึษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอธัยาศยั  การระดม

ทรพัยากรเพอืการศกึษา  งานส่งเสรมิงานกจิการนกัเรยีน  การประชาสมัพนัธ์ งานการศกึษา การ

สง่เสรมิสนับสนุน  และสถาบนัสงัคมอนืทจีดัการศกึษา  งานประสานราชการกบัเขตพนืทกีารศกึษา

และหน่วยงานอนื  การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน  งานบรกิารสาธารณะ 

  

บทบาทและหน้าทีของกลุ่มบริหารทวัไป 

หวัหน้ากลุ่มบริหารทวัไป 

  มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี 

  1. ปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะรองผูอํ้านวยการกลุ่มบรหิารทวัไปของโรงเรยีน 

  2. เป็นทปีรกึษาของผูอ้ํานวยการโรงเรยีนเกยีวกบังานบรหิารทวัโรงเรยีน 

  3. กํากบั ตดิตาม การดําเนินงานของกลุ่มบรหิารทวัไปใหด้าํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และมี

ประสทิธภิาพ 

  4. กําหนดหน้าทขีองบุคลากรในกลุ่มบรหิารทวัไป และควบคุมการปฏบิตังิานของสํานกังาน

บรหิารทวัไป   

  5. บรหิารจดัการในสายงานตามบทบาทและหน้าทคีวามรบัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  6. กํากบั ตดิตาม ใหง้านแผนงานและบรหิารทวัไป ประสานฝ่ายต่างๆ  เพอืดาํเนินกจิกรรม 

งาน โครงการ ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิาร และปฏบิตักิารของโรงเรยีน 

  7. กํากบั ตดิตาม ประสานงานให้มกีารรวบรวมขอ้มลู สถติเิกยีวกบังานบรหิารทวัไปใหเ้ป็น

ปัจจุบนั เพอืนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา และแก้ไขปัญหา 

  8. ควบคุม กํากบั ตดิตาม การดําเนินงานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่ม

บรหิารทวัไป อย่างต่อเนือง 

  9. ตดิตามประสานประโยชน์ของครู  ผูป้ฏบิตัหิน้าทแีละปฏบิตัหิน้าทพีเิศษ  เพอืสรา้งขวญั

และกําลงัใจ 

  10.  วนิิจฉยัสงัการงานทรีบัมอบหมายไปยงังานทเีกยีวขอ้ง 

งานด้านการบริหารทวัไป 
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  11. ตดิตามผลสมัฤทธแิละประเมนิผลการปฏบิตังิานเพอืสรุปปัญหา และอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน เพอืหาแนวทางในการพฒันางานให้มปีระสทิธภิาพยงิขนึ 

  12.  กํากบั ตดิตาม ใหง้านตดิตามประเมนิผล และประสานงาน ดาํเนินการตดิตามการ

ปฏบิตังิานของทุกงานพรอ้มรายงานผลการปฏบิตัอิย่างต่อเนือง 

  13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐานโรงเรยีนวดันางแกว้ 

  14.  ตดิต่อประสานงานระหว่างโรงเรยีนกบัหน่วยงานภายนอกในสว่นทเีกยีวขอ้งกบังาน

บรหิารทวัไป 

  15.  ปฏบิตัหิน้าทอีนืๆ ตามทไีดร้บัมอบหมาย 

 งานสาํนักงานกลุ่มบริหารทวัไป  

  1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทวัไป  

  มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี 

       1.1  จดัทําแผนพฒันางาน/โครงการ แผนปฏบิตัริาชการและปฏทินิงานเสนอรองกลุ่มบรหิาร

ทวัไปเพอืจดัสรรงบประมาณ 

      1.2  จดัหา  จดัซอืทรพัยากรทจีําเป็นในสํานกังานกลุ่มบรหิารทวัไป 

       1.3  จดัทําทะเบยีนรบั – สง่ หนังสอืราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนงัสอืของ

สาํนกังาน ใหเ้ป็นหมวดหมู่มรีะบบการเกบ็เอกสารทสีามารถคน้หาเรอืงไดอ้ย่างรวดเรว็ 

       1.4  โต้ตอบหนงัสอืราชการ  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร  หลกัฐานใหถู้กต้องตาม

ระเบยีบของงานสารบรรณอย่างรวดเรว็และทนัเวลา 

       1.5  จดัสง่หนงัสอืราชการ  เอกสารของกลุ่มบรหิารทวัไป ใหง้านทรีบัผดิชอบและตดิตามเรอืง

เกบ็คนืจดัเขา้แฟ้มเรอืง 

      1.6  จดัพมิพเ์อกสารและจดัถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบรหิารทวัไป เช่น บนัทกึ

ขอ้ความ  แบบสํารวจแบบสอบถาม แบบประเมนิผลงานระเบยีบและคําสงั 

       1.7  ประสานงานด้านขอ้มลูและร่วมมอืกบักลุ่มบรหิารงานต่าง ๆ ในโรงเรยีน เพอืใหเ้กดิความ

เขา้ใจและร่วมมอือนัดต่ีอกนัในการดําเนินงานตามแผน 

      1.8  ประเมนิผลและสรุปรายงานผลปฏบิตัริาชการประจาํปี 

       1.9  ปฏบิตัหิน้าทอีนื ๆ ตามทไีดร้บัมอบหมาย 

 

 2. งานพสัดกุลุ่มบริหารทวัไป 

        2.1  ประสานงานในกลุ่มงานบรหิารทวัไป วางแผน จดัซอื จดัหาวสัดุ  ครุภณัฑท์จีําเป็นในการ

ซ่อมแซมอาคารสถานท ีสาธารณูปโภคและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกทชีํารุด  โดยประสานงานกบั

พสัดุโรงเรยีน    

        2.2  จดัทําบญัชคีวบคุมการเบกิจา่ยวสัดุ  ยมืวสัดุใหถู้กตอ้งมรีะบบและเป็นปัจจุบนั 

       2.3  จดัทําระเบยีบ  แนวปฏบิตั ิแบบรายงาน  แบบฟอรม์ต่าง ๆ  ทจีําเป็นในการให้บรกิาร
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ปรบัซ่อม 

        2.4  ตดิตามการปรบัซ่อมและบํารุงรกัษาสภาพวสัดุ  ครุภณัฑใ์หม้อีายุการใชง้านยาวนาน 

        2.5  ประเมนิ สรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีการศกึษาและรายงานต่อผูเ้กยีวขอ้ง 

        2.6  ปฏบิตัหิน้าทอีนื ๆ ตามทไีดร้บัมอบหมาย 

 

3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทวัไป 

        3.1  วางแผนงาน/โครงการ และจดัทรพัยากรทใีชใ้นงานสารสนเทศของกลุ่มบรหิารทวัไป 

        3.2  ประสานงานด้านความร่วมมอืเกยีวกบัขอ้มลูกบังานต่าง ๆ  เพอืรวบรวมและจดัระบบ

ขอ้มลูสารสนเทศทถีูกต้องเหมาะสมและทนัสมยัทจีะบ่งบอกถงึสภาพปัญหาความตอ้งการ 

        3.3  รวบรวมขอ้มลูเกยีวกบันโยบายของโรงเรยีน  เกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานแนวทางการ

ปฏริูปการศกึษา 

       3.4  จดัทําเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูใหก้ลุ่มงาน ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการวางแผนแกปั้ญหาหรอื

พฒันางานในกลุ่มงานต่อไป 

       3.5  ร่วมมอืกบัสารสนเทศของโรงเรยีน  เผยแพร่งานของกลุ่มบรหิารทวัไป 

       3.6  ประเมนิ สรุป รายงานผลการดาํเนินงานประจําปีการศกึษา 

       3.7  ปฏบิตัหิน้าทอีนื ๆ ตามทไีดร้บัมอบหมาย 

 

4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทวัไป 

      4.1  ประสานงานจดัทาํแผนพฒันางาน  แผนปฏบิตัริาชการ/โครงการ ปฏทินิปฏบิตังิานกลุ่ม

บรหิารทวัไป เสนอผูบ้รหิารเพอืจดัสรรงบประมาณ 

       4.2  พจิารณาจดัแผนงาน/โครงการของกลุ่มบรหิารทวัไป ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ

โรงเรยีนและเกณฑป์ระเมนิมาตรฐานและการปฏรูิปการศกึษา 

      4.3  กํากบั  ตรวจสอบดแูลงาน/โครงการ  ใหเ้กดิการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน 

      4.4  ประสานงานกบัแผนงานของโรงเรยีนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพอืนําเอาเทคโนโลยมีาใชใ้หม้ี

ประสทิธภิาพ 

      4.5  ประเมนิ สรุป รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

      4.6  ปฏบิตังิานอนื ๆ ทไีดร้บัมอบหมาย 
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งานอาคารสถานทีและสภาพแวดล้อม   

 

   มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี         

      1.  วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏบิตังิานดา้นอาคารสถานทแีละ

สภาพแวดลอ้มตลอดจนการตดิตามการปฏบิตังิานของนักการ แม่บา้นทาํความสะอาด         

      2.  วางแผนร่วมกบัแผนงานโรงเรยีน พสัดุโรงเรยีน เพอืเสนอของบประมาณจดัสรา้งอาคาร

เรยีน และอาคารประกอบ   เช่น  หอ้งเรยีน  หอ้งบรกิาร  หอ้งพเิศษใหเ้พยีงพอ  กบัการใชบ้รกิาร

ของโรงเรยีน 

      3.  จดัซอื  จดัหาโต๊ะ เกา้อ ี อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ทําความสะอาดหอ้งเรยีน  หอ้งบรกิาร

หอ้งพเิศษ ใหเ้พยีงพอและอยู่ในสภาพทดีอียู่ตลอดเวลา 

     4.  จดัเครอืงมอืรกัษาความปลอดภยัในอาคาร  ตดิตงัในททีใีชง้านไดส้ะดวกใชง้านไดท้นัท ี

     5.  จดับรรยากาศภายในอาคารเรยีน  ตกแต่งอย่างสวยงาม  เป็นระเบยีบ  ประตูหน้าต่างอยู่

ในสภาพด ี ดแูลสอีาคารต่าง ๆใหเ้รยีบรอ้ย  มป้ีายบอกอาคารและหอ้งต่าง ๆ  

    6.  ประสานงานกบัพสัดโุรงเรยีนในการซ่อมแซมอาคารสถานท ี ครุภณัฑ ์ โต๊ะ  เกา้อ ีและอนื 

ๆใหอ้ยู่ในสภาพทเีรยีบรอ้ย 

    7.  ดูแลความสะอาดทวัไปของอาคารเรยีน  หอ้งนํา  หอ้งสว้ม  ใหส้ะอาด  ปราศจากกลนิ

รบกวน 

    8.  ตดิตาม  ดแูลใหค้าํแนะนําในการใชอ้าคารสถานท ี โดยการอบรมนักเรยีนในดา้นการดูแล

รกัษาทรพัยส์นิสมบตัขิองโรงเรยีน 

     9.  ประสานงานกบัพสัดโุรงเรยีนในการจําหน่ายพสัดุเสอืมสภาพออกจากบญัชพีสัดุ 

    10.  ประสานงานกบัหวัหน้าอาคาร โดยนําขอ้เสนอแนะ  มาปรบัปรุงงานใหท้นัเหตุการณ์และ

ความตอ้งการของบุคลากรในโรงเรยีน 

    11.  อํานวยความสะดวกในการใชอ้าคารสถานทแีก่บุคคลภายนอก  รวมทงัวสัดุอนื ๆ จดัทาํ

สถติกิารใหบ้รกิารและรวบรวมขอ้มลู        

    12.  ประเมนิ สรุปและรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปี

การศกึษา        

    13.  ปฏบิตังิานอนื ๆ ทไีดร้บัมอบหมาย 
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งานสาธารณูปโภค    

 

   มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี 

  1. จดัทําแผนงานพฒันางาน/โครงการเพอืเสนอต่อผูบ้รหิาร  เพอืจดัสรรงบประมาณ         

  2.  จดัซอื  จดัหา สาธารณูปโภคในโรงเรยีนใหเ้พยีงพออยู่ตลอดเวลา 

  3.  กําหนดขอ้ปฏบิตัแิละตดิตามการใชนํ้า  ใชไ้ฟฟ้าใหเ้ป็นไปอย่างประหยดั 

  4.  จดับรกิารและตดิตามการใชส้าธารณูปโภคใหเ้ป็นไปอย่างประหยดัและคุม้ค่า 

  5.  มมีาตรการตรวจสอบคุณภาพของนําดมื นําใช ้เครอืงกรองนํา หมอ้แปลงไฟฟ้า ตู้โทรศพัท์

และสาธารณูปโภคอนื ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพทไีดม้าตรฐาน 

  6.  จดัทาํป้ายคําขวญั  คาํเตอืน  เกยีวกบัการใช้นํา ใชไ้ฟฟ้า และโทรศพัท์ 

  7.  ร่วมมอืกบังานกจิกรรมนักเรยีน   อบรมนกัเรยีนเกยีวกบัการใชไ้ฟฟ้า  ใชโ้ทรศพัท ์

  8.  สาํรวจ รวบรวม ขอ้มลูเกยีวกบัสาธารณูปโภคทชีํารุด 

  9.  ซ่อมแซมสาธารณูปโภคทชีํารุดใหอ้ยู่ในสภาพทดี ี และปลอดภยัอยู่ตลอดเวลา 

  10.  ประเมนิผลและสรุปรายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนงาน/โครงการ 

  11.  ปฏบิตังิานอนื ๆ ทไีดร้บัมอบหมาย 
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งานธรุการ และสารบรรณ 

 

   มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี 

  1.    รบั-ส่งเอกสาร  ลงทะเบยีนหนงัสอืเขา้ – ออก จดัสง่หนังสอื เขา้หรอืเอกสารใหห้น่วยงาน

หรอืบุคคลทเีกยีวขอ้ง 

  2.    จดัทาํคาํสงัและจดหมายเวยีนเรอืงต่าง ๆ เพอืแจง้ใหก้บัครแูละผูเ้กยีวขอ้งไดร้บัทราบ 

  3.    เกบ็ หรอืทาํลายหนงัสอื เอกสารต่าง ๆตามระเบยีบงานสารบรรณ 

  4.    รวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสงั และวธิปีฏบิตัทิเีกยีวขอ้งให้

เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ และเวยีนใหผู้ท้เีกยีวขอ้งทราบ 

  5.    ร่างและพมิพห์นังสอืออก หนังสอืโตต้อบถงึส่วนราชการ และหน่วยงานอนื  

  6.    ตดิตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัทางโรงเรยีนและเกบ็รวบรวมเพอืใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการอา้งองิ  

  7.    ประสานงานการจดัสง่จดหมาย ไปรษณีย ์พสัดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรยีน 

  8.    เป็นทปีรกึษาของรองผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารทวัไปในเรอืงงานสารบรรณ 

  9.   ควบคุมการรบั – ส่ง หนังสอืของโรงเรยีน (E – Office) 

  10. บรกิารทางจดหมายและสงิตพีมิพท์มีมีาถงึโรงเรยีน 

  11. จดัหนงัสอืเขา้แฟ้มเพอืลงนาม 

  1๒. ปฏบิตัหิน้าทอีนืๆ ตามทไีดร้บัมอบหมาย 
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 งานยานพาหนะ   

 

  มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี 

  1. จดัทําแผนงาน / โครงการ เกยีวกบัการจดัหา   บาํรุงรกัษา   การใหบ้รกิารยานพาหนะแก่

คณะครูและบุคลากรของโรงเรยีนตลอดจนกําหนดงบประมาณเสนอขออนุมตั ิ          

  2. กําหนดหน้าทคีวามรบัผดิชอบ  ใหค้วามรู ้พนักงานขบัรถ   ตลอดจนพจิารณา จดัและ

ใหบ้รกิารพาหนะแก่บุคลากร 

  3. กํากบั ตดิตาม จดัทําขอ้มลู สถติ ิการใช ้และใหบ้รกิารยานพาหนะของโรงเรยีน 

  4. กําหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบาํรุง เพอืใหพ้าหนะใชก้ารได ้และปลอดภยัตลอดเวลา  ให้

คําแนะนํา เสนอผูม้อีํานาจอนุมตั ิ

  5. ประเมนิสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 

  6. ปฏบิตัหิน้าทอีนื ๆ ตามทผีูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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 งานประชาสมัพนัธ ์

 

  มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี 

  1. กําหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดําเนินการประชาสมัพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายและจุดประสงคข์องโรงเรยีน 

  2. ประสานงาน ร่วมมอืกบักลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรยีนในการดําเนินงานดา้น

ประชาสมัพนัธ์ 

  3. ตอ้นรบัและบรกิารผูม้าเยยีมชมหรอืดงูานโรงเรยีน 

  4. ตอ้นรบัและบรกิารผูป้กครองหรอืแขกผูม้าตดิต่อกบันักเรยีนและทางโรงเรยีน 

  5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรอืข่าวทางราชการใหบุ้คลากรในโรงเรยีนทราบ 

  6. ประสานงานดา้นประชาสมัพนัธท์งัในและนอกโรงเรยีน 

  7. เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัพธิกีารหรอืพธิกีรในงานพธิกีารต่าง ๆ ของโรงเรยีน 

  8. เผยแพร่กจิกรรมต่าง ๆ และชอืเสยีงของโรงเรยีนทางสอืมวลชน 

  9. จดัทําเอกสาร – จุลสารประชาสมัพนัธ์เพอืเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏบิตังิานและ

ความเคลอืนไหวของโรงเรยีนใหน้กัเรยีนและบุคลากรทวัไปทราบ 

  10. รวบรวม  สรุปผลและสถติติ่าง ๆ เกยีวกบังานประชาสมัพนัธแ์ละจดัทาํรายงานประจําปี

ของงานประชาสมัพนัธ์ 

  11. งานเลขานุการการประชุมครโูรงเรยีนบรมราชนีินาถราชวทิยาลยั 

  12. ปฏบิตัหิน้าทอีนื ๆ ตามทไีดร้บัมอบหมาย 
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งานพยาบาลและอนามยั   

 

   มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี 

  1. กําหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดาํเนินงานของงานอนามยัโรงเรยีนให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องโรงเรยีน 

   2. ประสานงานกบักลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละงานต่าง ๆ ของโรงเรยีน ในการดาํเนินงานด้าน

อนามยัโรงเรยีน 

  3. ควบคมุ  ดแูล หอ้งพยาบาลใหส้ะอาด ถูกสุขลกัษณะ 

  4. จดัเครอืงมอื เครอืงใช ้และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รกัษาพยาบาลใหพ้รอ้มและใชก้าร

ไดท้นัท ี

  5. จดัหายาและเวชภณัฑ ์ เพอืใชใ้นการรกัษาพยาบาลเบอืงตน้ 

  6. จดัปฐมพยาบาลนกัเรยีน ครู – อาจารย ์และคนงานภารโรงในกรณีเจบ็ป่วย และนําส่ง

โรงพยาบาลตามความจําเป็น 

  7. จดับรกิารตรวจสุขภาพนักเรยีน ครู – อาจารย ์นกัการภารโรงและชุมชนใกลเ้คยีง 

  8. จดัทําบตัรสุขภาพนกัเรยีน ทําสถติ ิบนัทกึสุขภาพ สถตินํิาหนกัและสว่นสงูนกัเรยีน 

  9. ตดิต่อแพทยห์รอืเจา้หน้าทอีนามยัใหภู้มคิุม้กนัแก่บุคลากรของโรงเรยีนหรอืชุมชนใกลเ้คยีง 

  10. ตดิต่อประสานงานกบัผูป้กครองนักเรยีนในกรณีนักเรยีนเจบ็ป่วย 

  11. แนะนําผูป่้วย  ญาต ิ ประชาชนถงึการปฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากโรค ใหภู้มคุิม้กนัโรค 

  12. ใหค้ําแนะนําปรกึษาดา้นสุขภาพนกัเรยีน 

  13. ประสานงานกบัครูแนะแนว ครูทปีรกึษาหรอืครูผูส้อนเกยีวกบันักเรยีนทมีปัีญหาดา้น

สุขภาพ 

  14. ใหค้วามร่วมมอืดา้นการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอนืหรอืกจิกรรมของโรงเรยีนตามควร

แก่โอกาส 

  15. จดักจิกรรมสง่เสรมิสุขภาพอนามยั เช่น จดันิทรรศการเกยีวกบัสุขภาพอนามยั จดัตงั

ชมรม ชุมชน  อาสาสมคัรสาธารณสุข 

  16. จดัทาํสถติ ิขอ้มลูทางด้านสุขภาพอนามยัและจดัทํารายงานประจําภาคเรยีน ประจําปีของ

งานอนามยั 

  17. ปฏบิตัหิน้าทอีนื ๆ ตามทไีดร้บัมอบหมาย 
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งานคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

 

  มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี 

  1. รวบรวมประมวลวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทใีชใ้นการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา

ขนัพนืฐาน 

  2. สนบัสนุนขอ้มลู รบัทราบหรอืดาํเนินการตามมตทิปีระชุมของคณะกรรมการสถานศกึษาขนั

พนืฐาน 

  3. ดาํเนินงานด้านธุรการในการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน 

  4. จดัทํารายงานการประชุมและแจง้มตทิปีระชุมใหผู้ท้เีกยีวขอ้งเพอืทราบดาํเนินการหรอืถอื

ปฏบิตัแิลว้แต่กรณี 

  5. ประสานการดาํเนินงานตามมตกิารประชุมในเรอืงการอนุมตั ิอนุญาต สงัการ เร่งรดั การ

ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน 

  6. ปฏบิตัหิน้าทอีนืๆ ตามทไีดร้บัมอบหมาย 
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งานชุมชนสมัพนัธแ์ละบริการสาธารณะ   

 

  มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี 

  1.  วางแผนกาํหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏบิตังิานดา้นชุมชนสมัพนัธแ์ละบรกิาร

สาธารณะตลอดจนการตดิตามการปฏบิตังิาน 

  2.  รวบรวมวเิคราะหข์อ้มลูของชุมชน  เพอืนําไปใชใ้นงานสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชน

กบัโรงเรยีนและบรกิารสาธารณะ 

  3.  ใหบ้รกิารชุมชนในดา้นข่าวสาร  สุขภาพอนามยั  อาคารสถานท ี วสัด ุ ครุภณัฑ ์ และ

วชิาการ 

  4.   จดักจิกรรมเพอืพฒันาชุมชน  เช่น การบรจิาควสัดุ สงิของ อุปโภคบรโิภค ใหค้วามรูแ้ละ

จดันิทรรศการ  

  5.  การมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานทเีกยีวกบั

ชุมชน 

  6.  สนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารจดัตงัองคก์รต่าง ๆ เพอืช่วยเหลอืโรงเรยีน เช่น สมาคมฯ 

มลูนิธ ิ           

  7.  ประสานและใหบ้รกิารแก่คณะคร ูผูป้กครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆทงัภาครฐัและเอกชน

ในดา้น อาคารสถานท ี วสัดุ ครุภณัฑ ์ บุคลากร  งบประมาณ 

  8.  รวบรวมขอ้มลู จดัทําสถติ ิ          

  9.  ประเมนิสรุป รายงาน ผลการการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปีการศกึษา 

  10.  ปฏบิตังิานอนื ๆ ทไีดร้บัมอบหมาย 
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งานป้องกนัอุบติัเหตุและอคัคีภยั 

 

  มหีน้าทรีบัผดิชอบในขอบข่ายต่อไปนี 

  1. จดัทําแผนงาน / โครงการ เกยีวกบัการใหค้วามรูเ้กยีวกบัการป้องกนัอุบตัเิหตุและอคัคภียั 

ของโรงเรยีน 

  2. กําหนดแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัอุบตัเิหตุและอคัคภียั   ใหค้วามรูน้กัเรยีน ครู และ

บุคลากร 

  3. กํากบั ตดิตาม จดัทําขอ้มลู สถติ ิต่างๆ เกยีวกบัการป้องกนัอุบตัเิหตุและอคัคภียั    

  4. กําหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบาํรุง เพอืใหอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัใชก้ารได ้และปลอดภยั

ตลอดเวลา  ใหค้ําแนะนํา เสนอผูม้อีํานาจอนุมตั ิ

  5. ประเมนิสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 

  6. ปฏบิตัหิน้าทอีนื ๆ ตามทผีูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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แนวคิดหลกัในการบริหารวิชาการ 

 

         การบรหิารงานวชิาการเป็นภารกจิทสีําคญัของการบรหิารโรงเรยีนตามที

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.   และทแีกไ้ขเพมิเตมิ(ฉบบัท ี )พ.ศ.    ถอืเป็น

งานทมีคีวามสาํคญัทสีุด เป็นหวัใจของการจดัการศกึษา   ซงึทงัผูบ้รหิาร โรงเรยีน คณะครู และผูม้ี

สว่นเกยีวขอ้งทุกฝ่าย ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ใหค้วามสําคญัและ มสีว่นร่วมในการวางแผน 

กําหนดแนวทางปฏบิตักิารประเมนิผล และการปรบัปรุงแกไ้ขอย่างเป็น ระบบและต่อเนือง มุ่งให้

กระจายอํานาจในการบรหิารจดัการไปใหส้ถานศกึษาใหม้ากทสีุด  ดว้ยเจตนารมณ์ทจีะให้

สถานศกึษาดาํเนินการไดโ้ดยอสิระ  คล่องตวั  รวดเรว็  สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รยีน  

โรงเรยีน  ชุมชน  ทอ้งถนิ และการมสีว่นร่วมจากผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย  ซึงจะเป็นปัจจยัสําคญั

ทําใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารและจดัการ  สามารถพฒันาหลกัสูตรและ

กระบวนการเรยีนรูต้ลอดจนการวดัผล  ประเมนิผล  รวมทงัปัจจยัเกอืหนุนการพฒันาคุณภาพ

นกัเรยีน  โรงเรยีน  ชุมชน  ทอ้งถนิ  ไดอ้ย่างมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพอืให้บรหิารงานด้านวชิาการได้โดยอสิระ  คล่องตวั  รวดเรว็ และ สอดคล้องกบัความ

ต้องการของนกัเรยีน สถานศกึษา  ชุมชน ทอ้งถนิ 

2. เพือให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพ

สอดคล้องกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และ ประเมนิคุณภาพภายในเพอืพฒันา

ตนเอง และ จากการประเมนิหน่วยงานภายนอก 

3. เพอืให้โรงเรยีนพฒันาหลกัสูตร และ กระบวนการเรยีนรู ้ตลอดจนปัจจยัหนุนการเรยีนรู้ที

สนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชน และ ทอ้งถนิ  โดยยดึผูเ้รยีนเป็นสําคญัไดอ้ย่างมี

คุณภาพ และ ประสทิธภิาพ 

4. เพอืให้โรงเรยีนได้ประสานความร่วมมอืในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

และ ของบุคคล ครอบครวั  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบนัอนืๆอย่างกวา้งขวาง 

 

 

งานด้านการบริหารงานวิชาการ 
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ขอบขา่ยและภารกิจผู้รบัผิดชอบ 

     1.   การพฒันาหรือการดาํเนินการเกียวกบัการให้ความเหน็การพฒันาสาระหลกัสูตร

ท้องถิน 

บทบาทและหน้าที 

1.  วเิคราะหก์รอบสาระการเรยีนรูท้อ้งถนิทสีาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาจดัทาํไว ้

2.  วเิคราะหห์ลกัสตูรสถานศกึษาเพอืกําหนดจุดเน้น หรอืประเดน็ทสีถานศกึษาให ้

ความสาํคญั 

3. ศกึษา และวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศของสถานศกึษา และชุมชนเพอืนํามาเป็นขอ้มูล 

จดัทําสาระการเรยีนรูท้อ้งถนิของสถานศกึษาใหส้มบูรณ์ยงิขนึ 

4. จดัทําสาระการเรยีนรูท้อ้งถนิของสถานศกึษา เพอืนําไปจดัทํารายวชิาพนืฐานหรอื 

รายวชิาเพมิเตมิจดัทาํคําอธบิายรายวชิา หน่วยการเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรู ้เพอืจดัประสบการณ์   

และจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีน ประเมนิผล และปรบัปรุง 

5.  ผูบ้รหิารศกึษาอนุมตั ิ

 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 

บทบาทและหน้าที 

1.  วางแผนงานดา้นวชิาการโดยการรวบรวมขอ้มลูและกํากบัดแูล นิเทศและตดิตามเกยีวกบั

งานวชิาการ      ไดแ้ก่  การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การ

วดัผล ประเมนิผล และ   การเทยีบโอนผลการเรยีน    การประกนัคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา     การพฒันาและใช ้  สอื และเทคโนโลยเีพอืการศกึษา  การพฒันาและ

สง่เสรมิใหม้แีหล่งเรยีนรู้การวจิยัเพอืพฒันา    คุณภาพการศกึษา และสง่เสรมิชุมชนใหม้คีวาม

เขม้แขง็ทางวชิาการ 

2.   ผูบ้รหิารสถานศกึษาอนุมตัโิดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 
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3.  การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1. จดัทําแผนการเรยีนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

2. จดัการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูทุ้กช่วงชนั ตามแนวปฏบิตักิารเรยีนรู้โดยเน้น

ผูเ้รยีนเป็นสําคญั  พฒันาคุณธรรมนําความรูต้ามหลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

3. ใชส้อืการเรยีนการสอน และแหล่งการเรยีนรู ้

4. จดักจิกรรมพฒันาหอ้งสมดุ หอ้งปฏบิตักิารต่างๆ  ใหเ้ออืต่อการเรยีนรู ้

5. สง่เสรมิการวจิยั และพฒันาการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

6. สง่เสรมิการพฒันาความเป็นเลศิของนักเรยีน และช่วยเหลอืนักเรยีนพกิาร ดอ้ยโอกาสและ 

มคีวามสามารถพเิศษ 

 

4.  การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1.  จดัทาํหลกัสตูรเป็นของตนเองโดยจดัใหม้กีารวจิยั และพฒันาหลกัสูตร ใหท้นักบัการเปลยีนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  จดัทําหลกัสูตรทมุ่ีงเน้นพฒันานักเรยีนใหเ้ป็นมนุษยท์สีมบูรณ์ทงัร่างกาย  

จติใจ  สตปัิญญา   มคีวามรูแ้ละคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้นืไดอ้ย่างมคีวามสุข  จดัใหม้วีชิาต่างๆ 

ครบถว้นตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาพนืฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร 

2. เพมิเตมิเนือหาสาระของรายวชิา   ไดแ้ก่ การศกึษาดา้นศาสนา  ดนตร ี นาฏศลิป์  กฬีา     

การศกึษาทสีง่เสรมิความเป็นเลศิ ผูบ้กพร่อง   

3. เพมิเตมิเนือหาสาระของรายวชิาทสีอดคลอ้งสภาพปัญหาความตอ้งการข 

องผูเ้รยีน  ผูป้กครอง  ชุมชน  สงัคม และอาเซยีน 

 

5.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

บทบาทและหน้าที 

1. จดัเนือหาสาระและกจิกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนัดของผูเ้รยีนโดย 

คํานึงถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล 

2.  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคดิ  การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช ้เพอื

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
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3.  จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ําได ้  คดิเป็น  ทาํ

เป็นรกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือง 

4.  จดัการเรยีนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อย่างไดส้ดัส่วนสมดุลกนั

รวมทงัปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมทดีงีามและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกกลุ่มสาระ/วชิา 

5.  สง่เสรมิสนับสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม  สอืการเรยีน และอํานวย

ความสะดวกเพอืใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และมคีวามรอบรู ้รวมทงัสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึง

ของกระบวนการเรยีนรู ้ทงันี ผูส้อนและผูเ้รยีนรูอ้าจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสอืการเรยีนการสอน และ

แหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 

      6.  จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขนึไดทุ้กเวลา  ทุกสถานท ีมกีารประสานความร่วมมอื กบับดิามารดา

และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพอืร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 

7. ศกึษาคน้ควา้พฒันารูปแบบหรอืการออกแบบกระบวนการเรยีนรูท้ ี   

 

6.  การวดัผล  ประเมินผล  และดาํเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 

บทบาทและหน้าที 

1. กําหนดระเบยีบการวดั และประเมนิผลของสถานศกึษาตามหลกัสตูรสถานศกึษาโดยให ้

สอดคลอ้ง กบันโยบายระดบัประเทศ 

         . จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศกึษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการวดั และประเมนิผลของ

สถานศกึษา 

         . วดัผล ประเมนิผล เทยีบโอนประสบการณ์  ผลการเรยีนและอนุมตัผิลการเรยีน 

. จดัใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนทุกช่วงชนั และจดัให้มกีารซ่อมเสรมิกรณีทมีผีูเ้รยีน ไมผ่่าน 

เกณฑก์ารประเมนิ 

          . ใหม้กีารพฒันาเครอืงมอืในการวดัและประเมนิผล 

          . จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมนิผล และการเทยีบโอนผลการเรยีนเพอืใช้ในการ

อา้งองิ ตรวจสอบ และใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน 
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          . ผูบ้รหิารสถานศกึษาอนุมตัผิลการประเมนิการเรยีนดา้นต่างๆ รายปี รายภาคและตดัสนิผล

การเรยีนผ่านระดบัชนัและจบการศกึษาขนัพนืฐาน 

8. การเทยีบโอนผลการเรยีนเป็นอํานาจของสถานศกึษา ทจีะแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการ 

เพอืกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร ไดแ้ก่  คณะกรรมการเทยีบระดบัการศกึษาทงัในระบบ นอกระบบ และ

ตามอธัยาศยั คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีน และเสนอคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  และ

วชิาการ พรอ้มทงัใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาอนุมตักิารเทยีบโอน 

 

7.   การวิจยัเพือพฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

 1.  กําหนดนโยบายและแนวทางการใช ้ การวจิยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรยีนรู ้และ

กระบวนการทาํงานของนักเรยีน  ครู  และผูเ้กยีวขอ้งกบัการศกึษา 

          . พฒันาคร ูและนักเรยีนใหม้คีวามรูเ้กยีวกบัการปฏริูปการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็น

สาํคญั ในการเรยีนรูท้ซีบัซ้อนขนึ  ทาํใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิ  การจดัการ  การหาเหตุผลในการตอบ

ปัญหา   

          . พฒันาคุณภาพการศกึษาดว้ยกระบวนการวจิยั 

          . รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวจิยัเพอืการเรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพการศกึษา  รวมทงั

สนับสนุนใหค้รนํูาผลการวจิยัมาใชเ้พอืพฒันาการเรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

 

8.  การพฒันาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรยีนรู้ 

บทบาทและหน้าที 

1. จดัใหม้แีหล่งเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย ทงัภายในและภายนอกสถานศกึษา ใหพ้อเพยีงเพอื 

สนับสนุนการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองกบัการจดักระบวนการเรยีนรู้ 

2. จดัระบบแหล่งการเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนใหเ้ออืต่อการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  เช่น   
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พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรู ้มุมหนงัสอืในหอ้งเรยีน  หอ้งดนตร ี หอ้งคอมพวิเตอร ์ หอ้ง

พยาบาล   หอ้งศูนย์วชิาการ  สวนสุขภาพ    สวนหนังสอื  เป็นตน้ 

3. จดัระบบขอ้มลูแหล่งการเรยีนรูใ้นทอ้งถนิใหเ้ออืต่อการจดัการเรยีนรู ้ของผูเ้รยีน ของ 

สถานศกึษาของตนเอง            

4. สง่เสรมิใหค้รแูละผูเ้รยีนไดใ้ช้แหล่งเรยีนรู ้ทงัในและนอกสถานศกึษา เพอืพฒันาการ 

เรยีนรู ้และ   นิเทศ  กํากบัตดิตาม ประเมนิและปรบัปรุงอย่างต่อเนือง 

5.   สง่เสรมิใหค้รู และผูเ้รยีนใชแ้หล่งเรยีนรู้ทงัภายในและภายนอก 

 

9.   การนิเทศการศึกษา 

 บทบาทและหน้าที 

1. สรา้งความตระหนักใหแ้ก่ครู และผูเ้กยีวขอ้งใหเ้ขา้ใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น 

กระบวนการทํางานร่วมกนัทใีชเ้หตุผลการนิเทศ เป็นการพฒันาปรบัปรุงวธิกีารทาํงานของแต่ละ

บุคคล ใหม้คีุณภาพการนิเทศเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบรหิาร  เพอืใหทุ้กคนเกดิความเชอืมนัว่า

ไดป้ฏบิตัถิูกตอ้ง กา้วหน้า และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รยีน และตวัครูเอง 

2. จดัการนิเทศภายในสถานศกึษาใหม้คุีณภาพทวัถงึ และต่อเนืองเป็นระบบและ 

กระบวนการ 

3. จดัระบบนิเทศภายในสถานศกึษาใหเ้ชอืมโยงกบัระบบนิเทศการศกึษาของสาํนักงานเขต 

พนืทกีารศกึษา 

 

 

10.   การแนะแนว 

 บทบาทและหน้าที 

1. กําหนดนโยบายการจดัการศกึษา   ทมีกีารแนะแนวเป็นองค์ประกอบสําคญั   โดยใหทุ้ก 

คนในสถานศกึษาตระหนกัถงึการมสีว่นร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลอื 
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2. จดัระบบงานและโครงสรา้งองคก์รแนะแนว และดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนของสถานศกึษาให ้

ชดัเจน 

3. สรา้งความตระหนักใหค้รูทุกคนเหน็คุณค่าของการแนะแนว และดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

4. สง่เสรมิและพฒันาใหค้รไูด้รบัความรูเ้พมิเตมิ เรอืงจติวทิยาและการแนะแนวและดูแล 

ช่วยเหลอืนกัเรยีน  เพอืใหส้ามารถบูรณาการในการจดัการเรยีนรูแ้ละเชอืมโยงสูก่ารดาํรง

ชวีติประจาํวนั 

5. คดัเลอืกบุคลากรทมีคีวามรู ้ความสามารถและบุคลกิภาพทเีหมาะสม   ทาํหน้าทคีรูแนะ 

แนว    ครูทปีรกึษา  ครปูระจาํชนั  และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6. ดูแล  กํากบั  นิเทศ  ตดิตามและสนับสนุนการดาํเนินงานแนะแนว และดแูลช่วยเหลอื 

นกัเรยีนอย่างเป็นระบบ 

7.   สง่เสรมิความร่วมมอื และความเขา้ใจอนัดรีะหว่างครู  ผู้ปกครอง และชุมชน 

8.   ประสานงานดา้นการแนะแนวระหว่างสถานศกึษา  องคก์ร  ภาครฐัและเอกชน  บา้น  

ศาสนสถาน  ชุมชนในลกัษณะเครอืข่ายการแนะแนว 

9.   เชอืมโยงระบบแนะแนว  และระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน 

 

11.   การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 

  บทบาทและหน้าที 

1.  กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

2.  จดัทาํแผนสถานศกึษาทมีุ่งเน้นคุณภาพการศกึษา (แผนกลยุทธ/์แผนยุทธศาสตร)์ 

3.  จดัทาํระบบบรหิารและสารสนเทศ 

4.  ดาํเนินการตามแผนพฒันาสถานศกึษาในการดําเนินโครงการ/กจิกรรมสถานศกึษาตอ้ง 

สรา้งระบบ การทํางานทเีขม้แขง็เน้นการมสีว่นร่วม และวงจรการพฒันาคุณภาพของเดมมงิ (Deming  

Cycle)     หรอืทรีูจ้กักนัว่าวงจร PDCA 

5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศกึษาโดยการดาํเนินการอย่างจรงิจงัต่อเนืองดว้ยการ 
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สนับสนุนใหค้ร ู ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามสีว่นร่วม 

6. ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานทกีําหนด เพอืรองรบัการ 

ประเมนิคุณภาพภายนอก 

7. จดัทํารายงานคุณภาพการศกึษาประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจาํปี โดยความ 

เหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐานเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั และเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ 

บทบาทและหน้าที  

 1.  จดักระบวนการเรยีนรูร้่วมกบับุคคล  ครอบครวั  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถนิ  เอกชน  องคก์รวชิาชพี  สถาบนั ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอนื 

2. สง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน โดยการจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชุมชน 

3. สง่เสรมิใหชุ้มชนมกีารจดัการศกึษาอบรม  มกีารแสวงหาความรู ้ ขอ้มลู  ข่าวสารและ 

เลอืกสรรภูมปัิญญา  วทิยาการต่างๆ 

4. พฒันาชุมชนใหส้อดคล้องกบัสภาพปัญหา และความต้องการรวมทงัหาวธิกีารสนบัสนุน 

ใหม้กีารแลกเปลยีนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

13.   การประสานความร่วมมอืในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา และองคก์รอืน 

บทบาทและหน้าที 

1. ระดมทรพัยากรเพอืการศกึษา  ตลอดจนวทิยากรภายนอกและภูมปัิญญาทอ้งถนิ  เพอื 

เสรมิสรา้ง พฒันาการของนักเรยีนทุกดา้น  รวมทงัสบืสานจารตีประเพณีศลิปวฒันธรรมท้องถนิ 

2. เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศกึษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบัองคก์รทงั 

ภาครฐั และเอกชน  เพอืใหส้ถานศกึษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชน เพอืใหส้ถานศกึษาเป็นแหล่ง 

วทิยาการของชุมชน และมสี่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถนิ 

3. ใหบ้รกิารดา้นวชิาการทสีามารถเชอืมโยงหรอืแลกเปลยีนขอ้มลูข่าวสารกบัแหล่งวชิาการ 

ในทอีนืๆ 
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4. จดักจิกรรมร่วมกบัชุมชนเพอืสง่เสรมิวฒันธรรมการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัศษิยเ์ก่า   

การประชุม ผูป้กครองนักเรยีน  การปฏบิตังิานร่วมกบัชุมชน  การร่วมกจิกรรมกบัสถาบนัการศกึษา

อนื    เป็นตน้ 

 

14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครวั  องคก์ร  หน่วยงาน  สถาน

ประกอบการ และสถาบนัอืนทีจดัการศกึษา 

บทบาทและหน้าที 

1. ประชาสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจต่อบุคคล  ครอบครวั  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องคก์ร 

ปกครอง  สว่นทอ้งถนิ เอกชน องค์กรเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและ

สถาบนั  สงัคมอนืในเรอืงเกยีวกบัสทิธใินการจดัการศกึษาขนัพนืฐานการศกึษา 

2.   จดัใหม้กีารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ   การเพมิความพรอ้มใหก้บับุคคล    ครอบครวั  

ชุมชน   องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนั

ศาสนา      สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอนื  ทรี่วมจดัการศกึษา 

3. ร่วมกบับคุคล  ครอบครวั  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ เอกชน  

องคก์ร เอกชนองคก์รวชิาชพี  สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอนืทร่ีวมจดั

การศกึษา   และใชท้รพัยากรร่วมกนัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

4. สง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีารจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ะหว่างสถานศกึษากบับคุคล  ครอบครวั   

ชุมชน    องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชพี  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอนื   

5. สง่เสรมิสนับสนุนใหบุ้คคล  ครอบครวั  ชุมชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชพี  สถาบนั 

ศาสนาสถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอนื  ไดร้บัความช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการตามความ 

เหมาะสมและจาํเป็น 

6. สง่เสรมิ และพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ทงัดา้นคุณภาพและปรมิาณ เพอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

อย่างม ีประสทิธภิาพ 
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15. การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเกียวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1. ศกึษาและวเิคราะห์ระเบยีบ และแนวปฏบิตัเิกยีวกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษา  

เพอืให ้ผูท้ ีเกยีวขอ้งรบัรู ้และถอืปฏบิตัเิป็นแนวเดยีวกนั 

2. จดัระเบยีบ และแนวปฏบิตัเิกยีวกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษา เพอืใหผู้ท้เีกยีวขอ้ง 

รบัรู ้และถอืปฏบิตัเิป็นแนวเดยีวกนั 

3.  ตรวจสอบร่างระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกยีวกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษา  และแก้ไข 

ปรบัปรุง 

4.  นําระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกยีวกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษาไปสู่การปฏบิตั ิ

5.   ตรวจสอบ และประเมนิผล การใชร้ะเบยีบและแนวปฏบิตัเิกยีวกบังานดา้นวชิาการของ 

สถานศกึษาและนําไปแกไ้ขปรบัปรุง ใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

16.  การคดัเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพือใช้ในสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1. ศกึษา วเิคราะห ์คดัเลอืกหนงัสอืเรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรูต้่างๆ ทมีคีุณภาพสอดคลอ้ง 

กบั   หลกัสูตรสถานศกึษา เพอืเป็นหนงัสอืแบบเรยีนใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

2.  จดัทาํหนงัสอืเรยีน   หนังสอืเสรมิประสบการณ์   หนังสอือ่านประกอบ   แบบฝึกหดั   ใบ 

งาน  ใบความรู ้เพอืใช้ประกอบการเรยีนการสอน 

3. ตรวจพจิารณาคุณภาพ หนังสอืเรยีนเรยีน  หนงัสอืเสรมิประสบการณ์   หนังสอือ่าน 

ประกอบ     แบบฝึกหดั   ใบงาน  ใบความรู ้เพอืใช้ประกอบการเรยีนการสอน 
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17.  การพฒันา และใช้สือเทคโนโลยีเพอืการศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1. จดัใหม้กีารร่วมกนักําหนดนโยบาย วางแผนในเรอืงการจดัหาและพฒันาสอืการเรยีนรู ้ 

และ    เทคโนโลยเีพอืการศกึษา 

.    พฒันาบคุลากรใสถานศกึษาในเรอืงเกยีวกบัการพฒันาสอืการเรยีนรู ้และเทคโนโลยเีพอื    

การศกึษา พรอ้มทงัใหม้กีารจดัตงัเครอืข่ายทางวชิาการ  ชมรมวชิาการเพอืเป็นแหล่งการเรยีนรู้ . .    

พฒันาและใชส้อืและเทคโนโลยทีางการศกึษา  โดยมุ่งเน้นการพฒันาสอืและเทคโนโลยทีางการศกึษาที

ใหข้อ้เทจ็จรงิเพอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆเกดิขนึ  โดยเฉพาะหาแหล่งสอืทเีสรมิการจดั การศกึษาของ

สถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3. พฒันาหอ้งสมุดของสถานศกึษา ใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรู้ของสถานศกึษา และชุมชน 

4.  นิเทศ  ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรในการจดัหา ผลติ  ใชแ้ละ

พฒันาสอื  และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 

ด้านบริหารวิชาการ 

 

 1.  หวัหน้างานบริหารวิชาการ   ปฏบิตัหิน้าทหีวัหน้ากลุ่มการบรหิารวชิาการ มหีน้าท ีดูแล 

กํากบั ติดตาม กลนักรองอํานวยความสะดวก ให้คําแนะนํา ปรึกษาการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าทีที

ปฏิบัติงานในกลุ่มการบริหารวิชาการตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที

เกียวข้องกับการจดัระบบบริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่าย

บรหิารงานวชิาการต่างๆ ในโรงเรยีนสามารถบรหิารจดัการและดําเนินการตามบทบาทภารกจิ อํานาจ

หน้าทดีว้ยความเรยีบรอ้ยตลอดจนสนับสนุนและใหบ้รกิารขอ้มลู ขา่วสาร เอกสาร สอื อุปกรณ์ทางการ

ศกึษา และทรพัยากรทใีชใ้นการจดัการศกึษาแก่เจ้าหน้าทขีองแต่ละฝ่ายงานเพอืใหฝ่้ายบรหิารจดัการ

ไดอ้ย่างสะดวกคล่องตวั มคีุณภาพและเกดิประสทิธภิาพ 
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 2.  หวัหน้าวิชาการสายชนั  ปฏบิตัหิน้าทผีูช่้วยหวัหน้ากลุ่มการบรหิารวชิาการ มหีน้าทชี่วย

หวัหน้ากลุ่มการบรหิารวชิาการ ในการปฏบิตังิานตามภารกิจของงานบรหิารงานวชิาการและหน้าที

อนืๆทหีวัหน้ากลุ่มบรหิารวชิาการมอบหมายปฏบิตัิหน้าทแีทนในกรณีหวัหน้าบรหิารงานวชิาการไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้

 

ขอบขา่ยงานบริหารวิชาการ มดีงันี 

1.  การพฒันาหรือการดาํเนินงานเกียวกบัการให้ความเหน็การพฒันาสาระหลกัสูตรท้องถิน              

หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  วเิคราะหก์รอบสาระการเรยีนรูท้อ้งถนิทสีาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาจดัทาํไว ้

2)  วเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาเพอืกําหนดจุดเน้นหรอืประเดน็ทสีถานศกึษาหรอื

กลุ่มเครอืข่ายสถานศกึษาใหค้วามสําคญั 

3)  ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพอืนํามาเป็น

ขอ้มลูจดัทาํสาระการเรยีนรูท้อ้งถนิของสถานศกึษาใหส้มบูรณ์ยงิขนึ 

4)  จดัทําสาระการเรยีนรู้ท้องถนิของสถานศกึษาเพอืนําไปจดัทํารายวชิาพนืฐานหรอื

รายวชิาเพมิเตมิจดัทําคําอธบิายรายวชิา หน่วยการเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรู ้เพอืจดัประสบการณ์

และกจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีนประเมนิผลและปรบัปรุง 

5)  ผูบ้รหิารสถานศกึษาอนุมตั ิ

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ  หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  วางแผนงานดา้นวชิาการโดยการรวบรวมขอ้มูลและกํากบั ดูแล นิเทศและตดิตาม

เกยีวกบังานวชิาการ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การวดัผล 

ประเมนิผล และการเทียบโอนผลการเรยีนการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การ

พฒันาและใช้สอืและเทคโนโลยเีพอืการศึกษา การพฒันาและส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรู้การวิจยัเพอื

พฒันาคุณภาพการศกึษาและการสง่เสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ 

2)  ผูบ้รหิารสถานศกึษาอนุมตัโิดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขนั 

พนืฐาน 



68 
 

3.  การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  จดัทําแผนการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรยีนรูโ้ดยความร่วมมอืของเครอืข่าย 

สถานศกึษา 

2)  จดัการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูทุ้กช่วงชนั ตามแนวปฏริูปการเรยีนรู้

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั บูรณาการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพอืคุณภาพการเรยีนรู้ของ

ผูเ้รยีนพฒันาคุณธรรมนําความรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

3)  ใชส้อืการเรยีนการสอนและแหล่งการเรยีนรู ้

4)  จดักจิกรรมพฒันาหอ้งสมุด หอ้งปฏบิตักิารต่างๆ ใหเ้ออืต่อการเรยีนรู ้

5)  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันาการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

6)  ส่งเสรมิการพฒันาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรยีนพกิารด้อย

โอกาสและมคีวามสามารถพเิศษ 

 

4.  การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

  1  จดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นของตนเอง 

1.1  จดัให้มกีารวจิยัและพฒันาหลกัสูตรขนึใช้เองให้ทนักบัการเปลยีนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมและเป็นต้นแบบใหก้บัโรงเรยีนอนื 

1.2  จดัทาํหลกัสตูรทมีุ่งเน้นพฒันานกัเรยีนใหเ้ป็นมนุษยท์สีมบูรณ์ทงัร่างกาย 

จติใจ สตปัิญญา มคีวามรูแ้ละคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้นืไดอ้ย่างมคีวามสุข 

1.3  จดัให้มวีชิาต่างๆ ครบถ้วนตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขนัพนืฐาน

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

1.4  เพิมเติมเนือหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึงมากขึนสําหรับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตร ีนาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที

สง่เสรมิความเป็นเลศิ ผูบ้กพร่อง พกิาร และการศกึษาทางเลอืก 
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1.5  เพมิเตมิเนือหาสาระของรายวชิาทสีอดคลอ้งสภาพปัญหา ความตอ้งการ

ของผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน สงัคม และโลก 

2)  สถานศกึษาสามารถจดัทาํหลกัสตูรการจดักระบวนการเรยีนรู ้การสอนและอนืๆให้

เหมาะสมกบัความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพเิศษ โดยความร่วมมอืของสํานักงานเขต

พนืทกีารศกึษาและเครอืข่ายสถานศกึษา 

3)  คณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐานใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรสถานศกึษา 

4)  นิเทศ ติดตาม ประเมนิผลและปรบัปรุง หลกัสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้

สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษารบัทราบ 

 

5.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  

หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  จดัเนือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีน

โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2)  ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์

ความรูม้าใชเ้พอืป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3)  จดักจิกรรมให้ผู้เรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิฝึกการปฏบิตัใิหท้ําได้ คดิเป็น 

ทําเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือง 

4)  จดัการเรยีนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อย่างไดส้ดัส่วนสมดุล

กนัรวมทงัปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทดีงีานและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5)  ส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้้สอนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สอืการเรยีนและ

อํานวยความสะดวกเพอืให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้รวมทงัสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วน

หนึงของกระบวนการเรยีนรู้ ทงันี ผู้สอนและผู้เรยีนอาจเรยีนรู้ไปพร้อมกันจากสอืการเรยีนการสอน 

และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 

6)  จดัการเรยีนรู้ใหเ้กดิขนึได้ทุกเวลาทุกสถานทมีกีารประสานความร่วมมอื กบับดิา

มารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพอืร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 
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6.  การวดัผล ประเมินผลและดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน   หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  กําหนดระเบยีบการวดัและประเมนิผลของสถานศกึษาตามหลกัสูตรสถานศกึษา

โดยสอดคลอ้งกบันโยบายระดบัประเทศ 

2)  จดัทําเอกสารหลกัฐานการศกึษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการวดัและประเมนิผลของ

สถานศกึษา 

3)  วดัผล ประเมนิผล เทยีบโอนประสบการณ์ผลการเรยีนและอนุมตัผิลการเรยีน 

4)  จดัใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนทุกช่วงชนัและจดัใหม้กีารซ่อมเสรมิกรณีทมีผีู้เรยีน

ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

5)  จดัใหม้กีารพฒันาเครอืงมอืในการวดัและประเมนิผล 

6)  จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมนิผลและการเทยีบโอนผลการเรยีนเพอืใช้

ในการอา้งองิ ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน 

7)  ผูบ้รหิารสถานศกึษาอนุมตัผิลการประเมนิการเรยีนดา้นต่างๆ รายปี/รายภาคและ

ตดัสนิผลการเรยีนการผ่านช่วงชนัและจบการศกึษาขนัพนืฐาน 

8)  การเทยีบโอนผลการเรยีนเป็นอํานาจของสถานศกึษาทจีะแต่งตงัคณะกรรมการ

ดําเนินการเพอืกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร ไดแ้ก่ คณะกรรมการเทยีบระดบัการศกึษา ทงัในระบบนอก

ระบบและตามอธัยาศยั คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีน และเสนอคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

และวชิาการพรอ้มทงัใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาอนุมตักิารเทยีบโอน 

7.  การวิจยัเพอืพฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  กําหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการทํางาน

ของนักเรยีน ครู และผูเ้กยีวขอ้งกบัการศกึษา 

2)  พัฒนาครูและนัก เรียนให้มีความรู้เกียวกับการปฏิ รูปการเรียนรู้โ ดยใช้

กระบวนการวจิยัเป็นสําคญัในการเรยีนรู้ทีซบัซ้อนขนึทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการคดิ การจดัการ การหา

เหตุผล ในการตอบปัญหา การผสมผสานความรูแ้บบสหวทิยาการและการเรยีนรูใ้นปัญหาทีตนสนใจ 

3)  พฒันาคุณภาพการศกึษาดว้ยกระบวนการวจิยั 
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4)  รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจยัเพอืการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

รวมทงัสนับสนุนให้ครูนําผลการวจิยัมาใช้ เพอืพฒันาการเรยีนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา 

 

8.  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทงัภายในและภายนอกสถานศึกษาให้

พอเพยีงเพอืสนับสนุนการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองกบัการจดักระบวนการเรยีนรู ้

2)  จดัระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรยีนให้เออืต่อการจดัการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

เช่น พัฒนาห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลือนที มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้อง

มัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center สวน

สุขภาพ สวนวรรณคด ีสวนหนังสอื สวนธรรมะ เป็นต้น 

3)  จดัระบบขอ้มูลแหล่งการเรยีนรู้ในท้องถินให้เออืต่อการจดัการเรยีนรู้ของผู้เรียน

ของสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที และระบบการเชือมโยงเครือข่ายห้องสมุด

ประชาชน หอ้งสมุดสถาบนัการศกึษา พพิธิภณัฑ ์พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์ภูมปัิญญาทอ้งถนิ ฯลฯ 

4)  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทังในและนอกสถานศึกษาเพือ

พฒันาการเรยีนรูแ้ละนิเทศ กํากบัตดิตาม ประเมนิ และปรบัปรุงอย่างต่อเนือง 

 

9.  การนิเทศการศึกษา  

หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกยีวขอ้งให้เขา้ใจกระบวนการนิเทศภายในว่า

เป็นกระบวนการทํางานร่วมกนัทใีช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพฒันาปรบัปรุงวธิกีารทํางานของแต่ละ

บุคคลใหม้คีุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบรหิาร เพอืให้ทุกคนเกดิความเชอืมนัว่า 

ไดป้ฏบิตัถูิกต้อง กา้วหน้า และเกดิประโยชน์สงูสุดต่อผูเ้รยีนและตวัครูเอง 
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2)  จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทวัถึงและต่อเนืองเป็นระบบและ

กระบวนการ 

3)  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ

สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษา 

 

10.  การแนะแนวการศึกษา    

มหีน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  กําหนดนโยบายการจดัการศกึษาทมีกีารแนะแนวเป็นองคป์ระกอบสําคญั โดยให้

ทุกคนในสถานศกึษาตระหนกัถงึการมสีว่นร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

  2)  จดัระบบงานและโครงสรา้งองคก์รแนะนําและดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 

  3  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีน 

4)  ส่งเสรมิและพฒันาใหค้รไูดร้บัความรูเ้พมิเตมิในเรอืงจติวทิยาและการแนะแนวและ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพือให้สามารถ บูรณาการ ในการจดัการเรียนรู้และเชือมโยง สู่การดํารง

ชวีติประจาํวนั 

5)  คดัเลอืกบุคลากรทมีคีวามรู ้ความสามารถและบุคลกิภาพทเีหมาะสม ทําหน้าทคีรู

แนะแนวครทูปีรกึษา ครูประจาํชนั และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6)  ดแูล กํากบั นิเทศ ตดิตามและสนับสนุนการดาํเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลอื

นกัเรยีนอย่างเป็นระบบ 

7)  สง่เสรมิความร่วมมอืและความเขา้ใจอนัดรีะหว่างครู ผูป้กครองและชุมชน 

8)  ประสานงานดา้นการแนะแนว ระหว่างสถานศกึษา องคก์รภาครฐัและเอกชน บา้น   

ศาสน-สถาน ชุมชน ในลกัษณะเครอืขา่ยการแนะแนว 

9)  เชอืมโยงระบบแนะแนวและระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน 
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11.  การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

มหีน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพมิเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานมาตรฐานสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและความ

ต้องการของชุมชน 

2)  จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ โดยจดัโครงสร้างการบรหิารทเีออืต่อการพฒันา

งานและการสร้างระบบประกนัคุณภาพภายในจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มคีวาม

สมบูรณ์เรยีกใชง้า่ย สะดวก รวดเรว็ ปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

3)  จดัทาํแผนสถานศกึษาทมีุ่งเน้นคุณภาพการศกึษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร)์ 

4)  ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

สถานศกึษาต้องสร้างระบบการทํางานทเีขม้แขง็เน้นการมสี่วนร่วม และวงจรการพฒันาคุณภาพของ

เดมมงิ (Deming Cycle)    หรอืทรีูจ้กักนัว่าวงจร PDCA 

5)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาโดยดําเนินการอย่างจรงิจงัต่อเนืองด้วย

การสนับสนุนใหค้ร ูผู้ปกครองและชุมชนเขา้มามสี่วนร่วม 

6)  ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานทกีําหนดเพอืรองรบั

การประเมนิคุณภาพภายนอก 

7)  จดัทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปี โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดัและเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ  

มหีน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  จดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิ เอกชน  องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนั ศาสนา สถานประกอบการและ

สถาบนัอนื 
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  2)  สง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชนโดยการจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชุมชน 

3)  สง่เสรมิใหชุ้มชนมกีารจดัการศกึษาอบรมมกีารแสวงหาความรู ้ขอ้มลู ข่าวสารและ

รูจ้กัเลอืกสรรภูมปัิญญาและวทิยาการต่างๆ 

4)  พฒันาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทงัหาวิธีการ

สนับสนุนใหม้กีารแลกเปลยีนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

 

13.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอืน 

มหีน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  ระดมทรพัยากรเพอืการศกึษา ตลอดจนวทิยากรภายนอกและภูมปัิญญาท้องถนิ

เพอืเสรมิสรา้งพฒันาการของนกัเรยีนทุกดา้นรวมทงัสบืสานจารตีประเพณีศลิปวฒันธรรมของทอ้งถนิ 

2)  เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศกึษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบั

องคก์รทงัภาครฐัและเอกชน เพอืให้สถานศกึษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชนและมสีว่นในการพฒันา

ชุมชนและทอ้งถนิ 

3)  ให้บรกิารดา้นวชิาการทสีามารถเชอืมโยงหรอืแลกเปลยีนขอ้มูลข่าวสารกบัแหล่ง

วชิาการ       ในทอีนืๆ 

4)  จดักจิกรรมร่วมชุมชน เพอืส่งเสรมิวฒันธรรมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัศษิย์

เก่าการประชุมผู้ปกครองนกัเรยีน การปฏบิตังิานร่วมกบัชุมชน การร่วมกจิกรรมกบัสถานบนัการศกึษา

อนืเป็นต้น 

 

14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครวั องค์กร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการ และสถาบนัอืนทีจดัการศึกษา 

มหีน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  ประชาสมัพนัธ์สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและ

สถาบนัสงัคมอนืในเรอืงเกยีวกบัสทิธใินการจดัการศกึษาขนัพนืฐาน 
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2)  จดัให้มกีารสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพมิความพร้อมให้กบับุคคล ครอบครวั 

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบนัสงัคมอนืทรี่วมจดัการศกึษา 

3)  ร่วมกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ เอกชน 

องค์กร-เอกชน องค์วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอืนร่วมกันจัด

การศกึษาและใชท้รพัยากรร่วมกนัใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รยีน 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดักิจกรรมการเรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากบั

บุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร-

วชิาชพี  สถาบนัศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบนัสงัคมอนื 

5)  ส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบนัสงัคม

อนื ไดร้บัความช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการตามความเหมาะสมและจําเป็น 

6)  ส่งเสรมิและพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ทงัดา้นคุณภาพและปรมิาณเพอืการเรยีนรู้ตลอด

ชวีติ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

15.  การจดัทาํระเบยีบและแนวปฏิบติัเกียวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

มหีน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  ศึกษาและวิเคาระห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกียวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา เพอืใหผู้ท้เีกยีวขอ้งทุกรายรบัรูแ้ละถอืปฏบิตัเิป็นแนวเดยีวกนั 

2)  จดัทาํร่างระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกยีวกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษา เพอืให้

ผูท้เีกยีวขอ้งทุกฝ่ายรบัรูแ้ละถอืปฏบิตัเิป็นแนวเดยีวกนั 

3)  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบตัิเกียวกบังานด้านวชิาการของสถานศึกษา

และแกไ้ขปรบัปรุง 

4)  นําระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกยีวกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษาไปสูก่ารปฏบิตัิ 
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5)  ตรวจสอบและประเมนิผลการใช้ระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกยีวกบังานด้านวชิาการ

ของสถานศกึษาและนําไปแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

16.  การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือใช้ในสถานศึกษา มหีน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  ศึกษา วิเคาระห์ คดัเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทีมีคุณภาพ

สอดคลอ้งกลบัหลกัสูตรสถานศกึษาเพอืเป็นหนงัสอืแบบเรยีนเพอืใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

2)  จดัทําหนงัสอืเรยีน หนังสอืเสรมิประสบการณ์ หนงัสอือ่านประกอบ แบบฝึกหดั ใบ

งาน        ใบความรูเ้พอืใช้ประกอบการเรยีนการสอน 

3)  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน

ประกอบ แบบฝึกหดั ใบงาน ใบความรูเ้พอืใชป้ระกอบการเรยีนการสอน 

 

17.  การพฒันาและใช้สือและเทคโนโลยีเพือการศึกษา มีหน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  จดัให้มกีารร่วมกนักําหนดนโยบาย วางแผนในเรอืงการจดัหาและพฒันาสอืการ

เรยีนรู ้         และเทคโนโลยเีพอืการศกึษาของสถานศกึษา 

2)  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรืองเกียวกับการพัฒนาสือการเรียนรู้และ

เทคโนโลย ี เพอืการศกึษา พรอ้มทงัใหม้กีารจดัตงัเครอืข่ายทางวชิาการ ชมรมวชิาการเพอืเป็นแหล่ง

เรยีนรูข้องสถานศกึษา 

3)  พัฒนาและใช้สือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสือและ

เทคโนโลยทีางการศกึษาทใีห้ขอ้เท็จจรงิเพอืสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกดิขนึ โดยเฉพาะหาแหล่งสอืที

เสรมิการจดัการศกึษา     ของสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ 

  4)  พฒันาหอ้งสมุดของสถานศกึษาใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษาและชุมชน 

5)  นิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรในการจดัหา ผลติใชแ้ละ

พฒันาสอืและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 



77 
 

18.  การรบันักเรียน  

หน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  ใหส้ถานศกึษาประสานงานการดําเนินการแบ่งเขตพนืทบีรกิารการศกึษาร่วมกนั 

และเสนอขอ้ตกลงให้เขตพนืทกีารศกึษาเหน็ชอบ 

2)  กําหนดแผนการรบันักเรยีนของสถานศกึษา โดยประสานงานกบัเขตพนืท ี

การศกึษา 

3)  ดาํเนินการรบันักเรยีนตามทแีผนกําหนด 

4)  ร่วมมอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ชุมชน ในการตดิตามช่วยเหลอืนักเรยีนทมีี

ปัญหาในการเขา้เรยีน 

5)  ประเมนิผลและรายงานผลรบัเดก็เขา้เรยีนใหเ้ขตพนืทกีารศกึษาทราบ 

 

19.  การจดัทาํสาํมะโนนักเรียน  

มหีน้าทรีบัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี 

1)  ประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถินในการสํารวจขอ้มูล จํานวนนักเรยีนทจีะเข้ารบั

บรกิาร       ทางการศกึษาในเขตบรกิารของสถานศกึษา 

  2)  จดัทําสํามะโนผูเ้รยีนทจีะเขา้รบับรกิารทางการศกึษาของสถานศกึษา 

  3)  จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศจากสํามะโนผูเ้รยีนใหเ้ขตพนืทกีารศกึษารบัทราบ 

 

20.  การทศันศึกษา  มหีน้าทีรบัผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  วางแผนการนํานกัเรยีนไปทศันศกึษานอกสถานศกึษา 

2)  ดําเนินการนํานักเรยีนไปทศันศกึษานอกสถานศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารท ี

กําหนด    


