
 

คู่มือการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑ 



การบริหารงานวิชาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
 

         การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจท่ีสำคัญของการบริหารโรงเรียนตามท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545   ถือเป็นงานท่ีมีความสำคัญท่ีสุด เป็น
หัวใจของการจัดการศึกษา   ซึ่งท้ังผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ให้ความสำคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เป็น ระบบและต่อเนื่อง        มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด  ด้วย
เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 

2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื ่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสถานศึกษา 
  
วิสัยทัศน์ 

สร้างคนดี   วิถีแห่งการเรียนรู้  เชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทย 
   ก้าวไกลเทคโนโลยี  น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1.    ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  8   กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญ   
2.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการอ่าน   การเขียนและ 

การคิดวิเคราะห์  
3.   จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม 
4.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเอง 
 
เป้าหมาย 

นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาและส่งเสริมความรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
และเป็นคนดีมีคุณธรรม   สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ขอบข่ายและภารกิจผู้รับผิดชอบ 
     1.   การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
บทบาทและหนา้ที ่

1.  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำไว้ 
2.  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเน้น หรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้ 

ความสำคัญ 
3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูล 

จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4. จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรือ 

รายวิชาเพิ่มเติมจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์   
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และปรับปรุง 

5.  ผู้บริหารศึกษาอนุมัติ 
 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
บทบาทและหนา้ที ่

1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ       
ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ   การเทียบโอนผล
การเรียน    การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา     การพัฒนาและใช้   ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนา    คุณภาพการศึกษา และส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2.   ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่

1. จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น 

สำคัญ  พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ใช้ส่ือการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและ 

มีความสามารถพิเศษ 
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4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่
1.  จัดทำหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  จัดทำหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา   มี
ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา   ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา     
3. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม และ
อาเซียน 
 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
บทบาทและหนา้ที ่

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดย 
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2.  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้   คิดเป็น  ทำเป็นรักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ/วิชา 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียน และอำนวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ 
ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
      6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

7. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ี    
 

6.  การวัดผล  ประเมินผล  และดำเนินการเทียบโอนเทา่ผลการเรียน 
 
บทบาทและหนา้ที ่

1. กำหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ 
สอดคล้อง กับนโยบายระดับประเทศ 
         2. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา 
         3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์  ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 

4. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียน ไม่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน 
          5. ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
          6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง 
ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 



5 

 

          7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี รายภาคและตัดสินผลการเรียนผ่าน
ระดับช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษา ท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่  คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และวิชาการ พร้อมท้ังให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 
7.   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่
 1.  กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้  การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ
ทำงานของนักเรียน  ครู  และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
          2. พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ ในการ
เรียนรู้ท่ีซับซ้อนขึ้น  ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผลในการตอบปัญหา   
          3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
          4. รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำ
ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

 
บทบาทและหนา้ที ่

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพื่อ 
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น   
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรียน  ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องพยาบาล   
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  สวนพฤกษศาสตร์    ห้องสมุด  สวนมะนาว    เป็นต้น 

3. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของ 
สถานศึกษาของตนเอง            

4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ 
เรียนรู้ และ   นิเทศ  กำกับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.   ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 
 
9.   การนิเทศการศึกษา 
 บทบาทและหน้าที ่

1. สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น 
กระบวนการทำงานรว่มกันท่ีใช้เหตุผลการนิเทศ เป็นการพัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคล ให้มีคุณภาพ
การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และตัวครูเอง 

2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึง และต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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10.   การแนะแนว 
 บทบาทและหน้าที ่

1. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา   ท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ   โดยให้ทุก 
คนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ 

2. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ 
ชัดเจน 

3. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน 
5. คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม   ทำหน้าท่ีครูแนะ 

แนว    ครูท่ีปรึกษา  ครูประจำช้ัน  และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
6. ดูแล  กำกับ  นิเทศ  ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
7.   ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง และชุมชน 
8.   ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา  องค์กร  ภาครัฐและเอกชน  บ้าน  

ศาสนสถาน  ชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
9.   เช่ือมโยงระบบแนะแนว  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

11.   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
  บทบาทและหน้าที ่

1.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  จัดทำแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
3.  จัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.  ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้อง 

สร้างระบบ การทำงานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle)     
หรือท่ีรู้จักกันว่าวงจร PDCA 

5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ 
สนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด เพื่อรองรับการ 
ประเมินคุณภาพภายนอก 

7. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
บทบาทและหนา้ที่  
 1.  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
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3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและ 
เลือกสรรภูมิปัญญา  วิทยาการต่างๆ 

4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน 
ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 
13.   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น 
บทบาทและหนา้ที ่

1. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อ 
เสริมสร้าง พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ัง 
ภาครัฐ และเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง 
วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

3. ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ 
ในท่ีอื่นๆ 

4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า   
การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น    เป็นต้น 
 
14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการ และ
สถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่

1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กร 
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน  สังคม
อื่นในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา 

2.   จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ   การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล    ครอบครัว  
ชุมชน   องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา      สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ท่ีร่วมจัดการศึกษา 

3. ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน  
องค์กร เอกชนองค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา   และใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครัว   
ชุมชน    องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น   

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน 
ศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ เหมาะสมและจำเป็น 

6. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
อย่างมี ประสิทธิภาพ 
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15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่

1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
เพื่อให้ ผู้ท่ี เกี่ยวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
รับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3.  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  และแก้ไข 
ปรับปรุง 

4.  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5.   ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 

สถานศึกษาและนำไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป 
 
16.  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่

1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้อง 
กับ   หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2.  จัดทำหนังสือเรียน   หนังสือเสริมประสบการณ์   หนังสืออ่านประกอบ   แบบฝึกหัด   ใบ 
งาน  ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ์   หนังสืออ่าน 
ประกอบ     แบบฝึกหัด   ใบงาน  ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 
17.  การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
บทบาทและหนา้ที ่

1. จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้  
และ    เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2.    พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ    
การศึกษา พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้3. 3.    พัฒนาและใช้
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น  โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัด การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน 
4.  นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต  ใช้และพัฒนาส่ือ  และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ด้านบริหารวิชาการ 
 1.  หัวหน้างานบริหารวิชาการ   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าท่ี ดูแล กำกับ ติดตาม 
กลั่นกรองอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการบริหาร
วิชาการตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การ
ประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและ
ดำเนินการตามบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 
เอกสาร ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่าย
บริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัว มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 2.  หัวหน้าสายชั้น  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าท่ีช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหาร
วิชาการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหน้าที่อื ่นๆที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
มอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีแทนในกรณีหัวหน้าบริหารงานวิชาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ มีดังนี้ 
1.  การพัฒนาหรือการดำเนินงานเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน              
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำไว้ 
2)  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือขา่ย

สถานศึกษาให้ความสำคัญ 
3)  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระ

การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4)  จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้ นฐานหรือรายวิชา

เพิ่มเติมจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 

5)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1)  วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน

วิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการเทยีบ
โอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 

2)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1)  จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษา 
2)  จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมนำความรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
4)  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
5)  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6)  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษ 
 

4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  1  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง 

1.1  จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

1.2  จัดทำหลักสูตรที่มุ ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

1.3  จ ัดให้ม ีว ิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา งานอาชีพ และการศึกษาทางเลือก 

1.5  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

2)  สถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอื่นๆให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือขา่ย
สถานศึกษา 

3)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
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5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2)  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4)  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมท้ัง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

6)  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 
 
6.  การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้อง
กับนโยบายระดับประเทศ 

2)  จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
3)  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
4)  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
5)  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
6)  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง 

ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
7)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผลการ

เรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8)  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
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7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของนักเรียน 
ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

2)  พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ
ในการเรียนรู้ที ่ซับซ้อนขึ้นทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปัญหา การผสมผสาน
ความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 

3)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
4)  รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน

ให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2)  จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา
ห้องสมุด มุมหนังสือในห้องเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สวนพฤกษศาสตร์  สวนมะนาว   เป็นต้น 

3)  จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา
ของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่ และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

4)  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
นิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
9.  การนิเทศการศึกษา  
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  สร้างความตระหนักให้แก ่ครูและผู ้เก ี ่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น
กระบวนการทำงานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 
การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

2)  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
3)  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
 

10.  การแนะแนวการศึกษา    
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2)  จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะนำและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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4)  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู ้เพิ ่มเติมในเรื ่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยง สู่การดำรงชีวิตประจำวัน 

5)  คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ทำหน้าท่ีครูแนะแนวครูท่ี
ปรึกษา ครูประจำช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6)  ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

7)  ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 
8)  ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน   ศาสน -

สถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
9)  เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชน 

2)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการ
สร้างระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3)  จัดทำแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
4)  ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้าง

ระบบการทำงานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)    หรือท่ีรู้จัก
กันว่าวงจร PDCA 

5)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้
ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6)  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

7)  จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 
  2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

3)  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 

4)  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
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13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

2)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

3)  ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ       ใน
ท่ีอื่นๆ 

4)  จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอื่นเป็นต้น 

 
14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในเรื่องเกี่ยวกับ
สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2)  จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว  ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ี
ร่วมจัดการศึกษา 

3)  ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร -
เอกชน องค์วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร -วิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอื่น 

5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจำเป็น 

6)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
15.  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกรายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

2)  จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
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3)  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไข
ปรับปรุง 

4)  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5)  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี ่ยวก ับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษาและนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1)  ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกลับ

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2)  จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน        ใบ

ความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
3)  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด 

ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 
 

17.  การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1)  จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื ่องการจัดหาและพัฒนาสื ่อการเรียนรู้           

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
2)  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื ่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี  เพื่อ

การศึกษา พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
3)  พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษา     ของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  4)  พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 

5)  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 
 

18.  การรับนักเรียน  
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ให้สถานศึกษาประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกัน และเสนอ
ข้อตกลงให้เขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นชอบ 

2)  กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

3)  ดำเนินการรับนักเรียนตามท่ีแผนกำหนด 
4)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาในการ

เข้าเรียน 
5)  ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
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19.  การจัดทำสำมะโนนักเรียน  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ ่นในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการ       
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
  2)  จัดทำสำมะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  3)  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากสำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
 
20.  การทัศนศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  วางแผนการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
2)  ดำเนินการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 

กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มืองานบริหารบุคคล 

โรงเรยีนบา้นทุง่หนิโคน 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระแกว้เขต ๑ 
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การบริหารงานบุคคล 

  หมายถงึ  การหาทางใชค้นทีอ่ยู่ร่วมกนัในองคก์รนัน้ ๆใหท้ างานไดผ้ล ดทีีสุ่ด  สิน้เปลอืง

ค่าใชจ้่ายน้อยทีสุ่ด  ในขณะเดยีวกนักส็ามารถท าใหผู้ร้่วมงานมคีวามสขุมคีวามพอใจ ทีจ่ะใหค้วาม

ร่วมมอืและท างานร่วมกบัผูบ้รหิาร เพื่อใหง้านขององคก์รนัน้ๆ ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

 

แนวคิด  

   1)  ปัจจยัทางการบรหิารทัง้หลายคนถอืเป็นปัจจยัทางการบรหิารทีส่ าคญัทีสุ่ด 

  2)  การบรหิารงานบุคคลจะมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามรู้ ความ

เขา้ใจและมคีวามสามารถสงูในการบรหิารงานบุคคล 

 3)  การจดับุคลากรใหป้ฏบิตังิานไดเ้หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถจะมสี่วนท าใหบุ้คลากร 

มขีวญัก าลงัใจ มคีวามสุขในการปฏบิตังิาน ส่งผลใหง้านประสบผลส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ 

   4)  การพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องจะท าใหบ้คุลากร 

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและกระตอืรอืรน้พฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้ 

  5)  การบรหิารงานบุคคลเน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากรและผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นส าคญั 

 

ขอบข่ายงานบุคลากร 

1. ส่งเสรมิและพฒันาระบบการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรในโรงเรยีนปฏบิตัติามในหน้าทีต่ามมาตรฐานวชิาชพี  และจรรยาบรรณ

วชิาชพีครู 

 3. ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสารของบุคลากรภายในโรงเรยีนแก่ผูเ้กีย่วขอ้งอย่าง

ทัว่ถงึ และมปีระสทิธภิาพ 

 4. ส่งเสรมิ  และสนับสนุนใหค้รูและบุคลากรไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะวชิาชพีครู 

 5. ประสานความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน ในการพฒันา โรงเรยีน 

6. ส่งเสรมิใหค้ณะครูปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 

7. ส่งเสรมิใหค้ณะครูปฏบิตัตินในการด าเนินชวีติโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา 2562 – 2565 

  1. ส่งเสรมิและพฒันาระบบการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรในโรงเรยีนปฏบิตัติามในหน้าทีต่ามมาตรฐานวชิาชพี  และจรรยาบรรณ

วชิาชพีครู 
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 3. ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสารของบุคลากรภายในโรงเรยีนแก่ผูเ้กีย่วขอ้งอย่าง

ทัว่ถงึ และมปีระสทิธภิาพ 

 4. ส่งเสรมิ  และสนับสนุนใหค้รูและบุคลากรไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะวชิาชพีครู 

 5. ประสานความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน ในการพฒันา โรงเรยีน 

6. ส่งเสรมิใหค้ณะครูปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 

7. ส่งเสรมิใหค้ณะครูปฏบิตัตินในการด าเนินชวีติโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

วางแผนอตัราก าลงั/การก าหนดต าแหน่ง 

มีหน้าท่ี 

 1. จดัท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏบิตังิานประจ าปีและปฏทินิปฏบิตังิาน 

2. จดัท าแผนงานอตัราก าลงัคร ู / การก าหนดต าแหน่งและความตอ้งการครูในสาขาที่

โรงเรยีนมคีวามตอ้งการ   

3. จดัท ารายงานอตัราก าลงัครูต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

มีหน้าท่ี  

1. วางแผนด าเนินการสรรหาและเลอืกสรรและก าหนดรายละเอยีดแผนปฏบิตังิาน 

2. ก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการสรรหาการเลอืกสรรคุณสมบตัขิองบุคคลทีร่บัสมคัร 

3. จดัท าประกาศรบัสมคัร 

4. รบัสมคัร 

5. การตรวจสอบคุณสมบตัผิูส้มคัร 

6. ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธริบัการประเมนิ 

7. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิการสรรหาและเลอืกสรร 

8. สอบคดัเลอืก  

9. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการเลอืกสรร 

10. การเรยีกผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกมารายงานตวั 

11. จดัท ารายต่อหน่วยงานตน้สงักดั 
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การพฒันาบุคลากร 

มีหน้าท่ี  

1. จดัท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิตักิารประจ าปี  

2. ส ารวจความตอ้งการในการพฒันาครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

3.  จดัท าแผนพฒันาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

4.  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้รูและบุคลากรไดร้บัการพฒันา 

5. จดัท าแฟ้มบุคลากรในโรงเรยีน 

6. ตดิตาม ประเมนิผล สรุปรายงานผลการปฏบิตังิานเสนอผูอ้ านวยการ  

7. งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

 

การเลื่อนขัน้เงินเดือน 

มีหน้าท่ี  

1. จดัท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิตักิารประจ าปี  

2. นิเทศ  ตดิตามผลการปฏบิตังิานของครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

3.  ประชุมคณะกรรมการในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนประจ าปี 

4.  จดัท าบญัชผีูท้ีไ่ดร้บัการพจิารณาเลื่อนขัน้ประจ าปีโดยยดึหลกัความโป่รงใส คุณธรรม

จรยิธรรมและการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ 

5. แต่งตัง้ผูท้ีไ่ดร้บัการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนรายงานตอ่ตน้สงักดั 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มีหน้าท่ี  

1. จดัรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

2. ส ารวจความตอ้งการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน

โรงเรยีน 

4. จดัท าแฟ้มขอ้มูลการไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน

โรงเรยีน 

 

 



4 
 

วินัยและการรกัษาวินัย 

มีหน้าท่ี  

1. จดัรวบรวมเอกสารเกีย่ววนิยัและการรกัษาวนิัยของขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

2. จดัท าแฟ้มขอ้มูลเกีย่วกบัการท าผดิเกีย่วกบัวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

 

สวสัดิการคร ู

มีหน้าท่ี  

 1.วางแผนด าเนินงานเกีย่วกบัสวสัดกิารของครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

 2. มอบของขวญัเป็นก าลงัใจในวนัส าคญัตา่งๆ  วนัเกดิ  แสดงความยนิดทีีผ่่านการประเมนิครู

ช านาญการพเิศษ  ของครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

 3. ซื้อของเยีย่มไขเ้มื่อเจบ็ป่วยหรอืนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

 

ส ามะโนนักเรียน/รบันักเรียน 

มีหน้าท่ี  

1. วางแผนในการจดัท าส ามะโนนกัเรยีน 

2. ส ามะโนนกัเรยีนในเขตหมู่ 9,12, 16 และหมู่  19  ซึง่เป็นเขตบรกิารของโรงเรยีน 

3. จดัท าเอกสารการรบัสมคัรนักเรยีน  เดก็เลก็  ชัน้อนุบาล 1  ประถมศกึษาปีที ่ 1  และชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 1 

4. เปิดรบัสมคัรนกัเรยีน  เดก็เลก็  ชัน้อนุบาล 1 ประถมศกึษาปีที1่และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 

5. จดัท าแฟ้มนักเรยีน  เดก็เลก็  ชัน้อนุบาล 1  ประถมศกึษาปีที1่และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 

6. สรุปการจดัท าส ามะโนนักเรยีนรายงานหน่วยงานตน้สงักดั 
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      การปฏิบติัราชการของข้าราชการคร ู

 

1. การลา  การลาแบ่งออกเป็น  9  ประเภท  คอื 

  1.การลาป่วย 

  2.การลาคลอดบุตร 

  3.การลากจิส่วนตวั 

  4.การลาพกัผ่อน 

  5.การลาอุปสมบทหรอืการลาไปประกอบพธิฮีจัย์ 

  6.การลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 

  7.การลาไปศกึษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรอืปฏบิตักิารวจิยั 

  8.การลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

 9.  การลาตดิตามคู่สมรส 

  

การลาป่วย  ขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะลาป่วยเพื่อรกัษาตวัใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึผูม้อี านาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัทีล่าเวน้แต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรอื

จดัส่งใบลา ในวนัแรกทีม่าปฏบิตัริาชการกไ็ด้  ในกรณีทีข่า้ราชการผูข้อลามอีาการป่วยจนไม่สามารถ

จะลงชื่อในใบลาไดจ้ะใหผู้อ้ื่นลาแทนกไ็ด้  แต่เมื่อสามารถลงชื่อไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาโดยเรว็  

การลาป่วยตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป ตอ้งมใีบรบัรองของแพทยซ์ึง่เป็นผูท้ีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนและ รบัใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย  ในกรณีจ าเป็นหรอืเหน็สมควรผูม้อี านาจอนุญาต

จะสัง่ใหใ้ชใ้บรบัรองของแพทยซ์ึง่ผูม้อี านาจอนุญาตเหน็ชอบแทนกไ็ด้  การลาป่วยไม่ถงึ 30 วนั  ไม่ว่า

จะเป็นการลาครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้ตดิต่อกนั  ถา้ผูม้อี านาจ อนุญาตเหน็สมควร  จะสัง่ใหม้ใีบรบัรอง

แพทยต์ามวรรคสามประกอบใบลา  หรอืสัง่ใหผู้ล้าไปรบัการ ตรวจจากแพทยข์องทางราชการเพื่อ

ประกอบการพจิารณาอนุญาตกไ็ด ้

 

การลาคลอดบตุร  ขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะลาคลอดบุตร  ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึผูม้อี านาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัทีล่า เวน้แต่ไม่สามารถจะลงชือ่ใน

ใบลาได ้จะใหผู้อ้ื่นลาแทน กไ็ด้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาโดยเรว็ และมสีทิธิ

ลาคลอดบุตรโดยไดร้บั เงนิเดอืนครัง้หนึ่งได้  การลาคลอดบุตรจะลาในวนัทีค่ลอดก่อนหรอืหลงัวนัที่

คลอดบุตรกไ็ด ้แต่เมื่อรวมวนัลาแลว้ ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั 
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 การลากิจส่วนตวั  ขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะลากจิส่วนตวั ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาตอ่

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึผูม้อี านาจอนุญาต และเมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยดุราชการได้ เวน้

แต่มเีหตุจ าเป็น ไมส่ามารถรอรบัอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรอืจดัส่งใบลาพรอ้มดว้ยระบุเหตุจ าเป็นไวแ้ลว้ 

หยุดราชการ ไปกอ่นกไ็ด ้ แต่จะตอ้งชีแ้จงเหตผุลใหผู้ม้อี านาจอนุญาตทราบโดยเรว็ ในกรณีมเีหตุ

พเิศษทีไ่มอ่าจเสนอหรอืจดัส่งใบลากอ่นตามวรรคหนึ่งได้  ใหเ้สนอหรอืจดัส่ง ใบลาพรอ้มทัง้เหตุผล

ความจ าเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึผูม้อี านาจอนุญาตทนัทใีนวนัแรก ทีม่าปฏบิตัริาชการ  

ขา้ราชการมสีทิธลิากจิส่วนตวั  โดยไดร้บัเงนิเดอืนปีละไม่เกนิ  45 วนัท าการ  ขา้ราชการทีล่าคลอด

บุตรตามขอ้  18 แลว้ หากประสงคจ์ะลากจิส่วนตวัเพื่อเลี้ยงดูบุตรใหม้ ีสทิธลิาต่อเนื่องจากการลา

คลอดบุตรไดไ้มเ่กนิ 150 วนัท าการ  โดยไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนระหว่างลา 

 การลาพกัผ่อน   ขา้ราชการมสีทิธลิาพกัผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ 10 วนัท าการ 

เวน้แต่ขา้ราชการดงัต่อไปนี้ ไม่มสีทิธลิาพกัผ่อนประจ าปีในปีทีไ่ดร้บับรรจุเขา้รบัราชการยงัไมถ่งึ 6 

เดอืน 

   1. ผูซ้ึง่ไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครัง้แรก ผูซ้ึง่ลาออกจากราชการเพราะเหตุ

ส่วนตวั แลว้ต่อมาไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการอกี 

  2.  ผูซ้ึง่ลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมอืง หรอืเพือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้ 

แลว้ ต่อมาไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการอกีหลงั 6 เดอืน นับแต่วนัออกจากราชการ 

  3. ผูซ้ึง่ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรบัราชการทหารตามกฎหมาย ว่า

ดว้ยการรบัราชการทหารและกรณีไปปฏบิตังิานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ แลว้ต่อมา 

ไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการอกีถา้ในปีใดขา้ราชการผูใ้ดมไิดล้าพกัผ่อนประจ าปีหรอืลาพกัผ่อนประจ าปี 

แลว้แต่ไม่ครบ 10 วนัท าการ ใหส้ะสมวนัทีย่งัมไิดล้าในปีนัน้รวมเขา้กบัปีต่อ ๆไปได ้แต่วนัลาพกัผ่อน 

สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการ ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัราชการตดิต่อกนั

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ใหม้สีทิธนิ าวนัลาพกัผ่อนสะสม รวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกนิ 

30 วนัท าการ 

การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์  ขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะลา

อุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรอืขา้ราชการทีน่ับถอืศาสนา อสิลามซึง่ประสงคจ์ะลาไปประกอบพธิี

ฮจัย ์ณ เมอืงเมกกะประเทศซาอุดอีาระเบยีใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึผู้

มอี านาจพจิารณาหรอือนุญาตก่อนวนัอุปสมบท หรอืกอ่นวนัเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัยไ์มน่้อยกว่า 60 

วนั ในกรณีมเีหตพุเิศษไมอ่าจเสนอหรอืจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งใหช้ีแ้จงเหตุผลความ จ าเป็น

ประกอบการลา และใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูม้อี านาจทีจ่ะพจิารณาใหล้าหรอืไม่กไ็ด้  ขา้ราชการทีไ่ดร้บั

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรอืได้รบัอนุญาตใหล้าไป ประกอบพธิฮีจัยแ์ลว้จะตอ้ง
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อุปสมบทหรอืออกเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัยภ์ายใน 10 วนั นับแต่ วนัเริม่ลา  และจะตอ้งกลบัมา

รายงานตวัเขา้ปฏบิตัริาชการภายใน 5 วนั นับแต่วนัทีล่าสกิขา  หรอื วนัทีเ่ดนิทางกลบัถงึประเทศไทย

หลงัจากการเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัย ์

การลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารบัการเตรียมพล ขา้ราชการทีไ่ดร้บัหมายเรยีกเขา้

รบัการตรวจเลอืก ใหร้ายงานลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนั เขา้รบัการตรวจเลอืกไม่นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมง 

ส่วนขา้ราชการทีไ่ดร้บัหมายเรยีกเขา้รบัการเตรยีมพล ใหร้ายงานลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 

ชัว่โมง นับแต่เวลารบัหมายเรยีกเป็นตน้ไป และใหไ้ปเขา้ รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล

ตามวนัเวลาในหมายเรยีกนัน้โดยไม่ตอ้งรอรบัค าสัง่ อนุญาต และใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลาไป

ตามล าดบัจนถงึหวัหนา้ส่วนราชการ  หรอืหวัหน้า ส่วนราชการขึน้ตรง 

 การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดงูาน หรือปฏิบติัการวิจยั ขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะลาไปศกึษา

ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏบิตักิารวจิยั ณ ต่างประเทศ ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

ตามล าดบัจนถงึปลดักระทรวงหรอืหวัหนา้ส่วนราชการขึน้ตรงเพื่อพจิารณาอนุญาตส าหรบัการลาไป

ศกึษาฝึกอบรมดูงาน  หรอืปฏบิตักิารวจิยัในประเทศใหเ้สนอหรอืจดัส่ง ใบลาตามล าดบัจนถงึหวัหน้า

ส่วนราชการ หรอืหวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรงเพื่อพจิารณาอนุญาต  เวน้แต่ขา้ราชการกรงุเทพมหานคร

ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาตอ่ปลดักรุงเทพมหานคร  ส าหรบัหวัหน้า ส่วนราชการใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลา

ต่อปลดักระทรวง  หวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรงและขา้ราชการ  ในราชบณัฑติยสถานใหเ้สนอหรอืจดัสง่

ใบลาต่อรฐัมนตรเีจา้สงักดั 

ส่วนปลดักรุงเทพมหานครใหเ้สนอ หรอืจดัสง่ใบลาต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพื่อพจิารณา

อนุญาต 

การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ  ขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะลาไปปฏบิตังิาน

ในองคก์ารระหว่างประเทศ ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลา ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึรฐัมนตรเีจา้

สงักดัเพื่อพจิารณา โดยถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ ทีก่ าหนด 

การลาติดตามคู่สมรส  ขา้ราชการซึง่ประสงคต์ดิตามคูส่มรสใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึปลดักระทรวงหรอืหวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรงแลว้แต่กรณี เพื่อ

พจิารณาอนุญาตใหล้าไดไ้ม่เกนิ สองปีและในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตใหล้าไดอ้กีสองปี แต่เมือ่รวมแลว้

ตอ้งไม่เกนิสีปี่ ถา้เกนิสีปี่ ใหล้าออกจากราชการส าหรบัปลดักระทรวง หวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรง และ

ขา้ราชการ  ในราชบณัฑติยสถานใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อรฐัมนตรเีจา้สงักัด  ส่วนปลดั

กรุงเทพมหานครใหเ้สนอ หรอืจดัส่งใบลาตอ่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพจิารณาอนุญาต 
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วินัยและการด าเนินการทางวินัย   

วนิัย :  การควบคมุความประพฤตขิองคนในองคก์รใหเ้ป็นไปตามแบบแผนทีพ่งึประสงค์ 

 วนิัยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา :  ขอ้บญัญตัทิีก่ าหนดเป็นขอ้หา้มและ ขอ้

ปฏบิตัติามหมวด 6 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 

 โทษทางวนิัย ม ี5  สถาน คอื 

วินัยไม่ร้ายแรง มดีงันี้ 

  1. ภาคทณัฑ ์

2. ตดัเงนิเดอืน 

  3. ลดขัน้เงนิเดอืน 

วินัยร้ายแรง มดีงันี้ 

  4.  ปลดออก 

5.  ไล่ออก 

   การว่ากล่าวตกัเตอืนหรอืการท าทณัฑบ์นไม่ถอืว่าเป็นโทษทางวนิัยใชใ้นกรณีทีเ่ป็นความผดิ 

เลก็น้อยและมเีหตุอนัควรงดโทษ  การว่ากล่าวตกัเตอืนไม่ตอ้งท าเป็นหนังสอื 

แต่การท าทณัฑบ์นตอ้งท าเป็นหนังสอื(มาตรา 100 วรรคสอง) 

โทษภาคทณัฑ์   

ใชล้งโทษในกรณีทีเ่ป็นความผดิเลก็น้อยหรอืมเีหตุอนัควรลดหยอ่น  โทษภาคทณัฑไ์ม่ตอ้งหา้มการ

เลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

  โทษตดัเงินเดือนและลดขัน้เงินเดือน 

ใชล้งโทษในความผดิทีไ่ม่ถงึกบัเป็นความผดิรา้ยแรง และไม่ใช่กรณีทีเ่ป็นความผดิเลก็น้อย 

  โทษปลดออกและไล่ออก 

ใชล้งโทษในกรณีทีเ่ป็นความผดิวนิัยรา้ยแรงเทา่นัน้ 

  การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง 

หา้มลดโทษต ่ากว่าปลดออก  ผูถู้กลงโทษปลดออกมสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญเสมอืนลาออก 

การสัง่ใหอ้อกจากราชการไม่ใช่โทษทางวนิัย 

 วินัยไม่ร้ายแรง ไดแ้ก ่  

   1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข ตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 

  2. ไม่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ เสมอภาค และเทีย่งธรรม ตอ้งมคีวามวริยิะ 
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อุตสาหะขยนัหมัน่เพยีร ดูแลเอาใจใส่ รกัษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งปฏบิตัติน ตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  3. อาศยัหรอืยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอ านาจและหน้าทีร่าชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรอื 

ทางออ้มหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่น 

   4. ไม่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบยีบแบบแผนของทางราชการและ 

หน่วยงานการศกึษามตคิรม. หรอืนโยบายของรฐับาลโดยถอืประโยชน์สงูสุดของผูเ้รยีน และไม่ให ้เกดิ

ความเสยีหายแก่ราชการ 

  5.  ไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซึง่สัง่ในหน้าทีร่าชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและ 

ระเบยีบของทางราชการแต่ถา้เหน็ว่าการปฏบิตัติามค าสัง่นัน้จะท าใหเ้สยีหายแก่ราชการ หรอืจะ เป็น

การไม่รกัษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเหน็เป็นหนงัสอืภายใน 7 วนั เพื่อใหผู้บ้งัคบั 

บญัชาทบทวนค าสัง่กไ็ด้ และเมื่อเสนอความเหน็แลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัเป็นหนังสอืใหป้ฏบิตั ิ

ตามค าสัง่เดมิ ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัติาม 

  6. ไม่ตรงต่อเวลา  ไมอุ่ทศิเวลาของตนใหแ้กท่างราชการและผูเ้รยีน ละทิง้หรอืทอดทิง้หนา้ที ่

ราชการโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

  7. ไม่ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูเ้รยีนชุมชน  สงัคม  ไม่สุภาพเรยีบรอ้ยและรกัษา 

ความสามคัค ี ไม่ช่วยเหลอืเกือ้กูลตอ่ผูเ้รยีนและขา้ราชการดว้ยกนั หรอืผูร้่วมงานไม่ตอ้นรบัหรอื ให้

ความสะดวก ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูเ้รยีนและประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ 

  8. กลัน่แกลง้  กลา่วหา หรอืรอ้งเรยีนผูอ้ืน่โดยปราศจากความเป็นจรงิ 

  9. กระท าการหรอืยอมใหผู้อ้ื่นกระท าการหาประโยชน์อนัอาจท าใหเ้สื่อมเสยีความเทีย่งธรรม 

หรอืเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิใ์นต าแหน่งหนา้ทีร่าชการของตน 

  10. เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดทีม่ลีกัษณะงานคลา้ยคลงึกนั

นัน้ ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 

  11. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมอืงในการปฏบิตัหิน้าที่ และในการปฏบิตักิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัประชาชนอาศยัอ านาจและหนา้ทีร่าชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสรมิ เกื้อกูล สนับสนุนบคุคล  

กลุ่มบุคคลหรอืพรรคการเมอืงใด 

  12.  กระท าการอนัใดอนัไดช้ื่อว่าเป็นผูป้ระพฤตชิัว่ 

  13.  เสรมิสรา้งและพฒันาใหผู้อ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามวีนิัย ไม่ป้องกนัมใิหผู้อ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา 

กระท าผดิวนิัย หรอืละเลย หรอืมพีฤตกิรรมปกป้อง ช่วยเหลอืมใิหผู้อ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาถูกลงโทษทาง

วนิัย หรอืปฏบิตัหินา้ทีด่งักล่าวโดยไม่สุจรติ 
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 วินัยร้ายแรง ไดแ้ก ่  

  1. ทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ 

  2. จงใจไม่ปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศกึษามติ

ครม.หรอืนโยบายของรฐับาลประมาทเลนิเลอ่หรอืขาดการเอาใจใส่ระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ ของทาง

ราชการอนัเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง 

   3. ขดัค าสัง่หรอืหลกีเลีย่งไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซึง่สัง่ในหนา้ทีร่าชการ 

โดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการอนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง 

  4. ละทิง้หน้าทีห่รอืทอดทิง้หน้าทีร่าชการ โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่

ราชการอยา่งรา้ยแรง 

  5. ละทิง้หน้าทีร่าชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่า 15 วนั โดยไมม่เีหตุผลอนั

สมควร 

  6. กลัน่แกลง้  ดหูมิน่  เหยยีดหยาม  กดขี ่หรอืขม่เหงผูเ้รยีนหรอืประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ 

อย่างรา้ยแรง 

  7.  กลัน่แกลง้  กล่าวหา หรอืรอ้งเรยีนผูอ้ื่นโดยปราศจากความเป็นจรงิ เป็นเหตุใหผู้อ้ืน่ไดร้บั 

ความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง 

  8. กระท าการหรอืยอมใหผู้อ้ื่นกระท าการหาประโยชน์อนัอาจท าใหเ้สื่อมเสยีความเทีย่งธรรม 

หรอืเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิใ์นต าแหน่งหนา้ทีร่าชการโดยมุง่หมายจะใหเ้ป็นการซื้อขายหรอืใหไ้ดร้บั 

แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งหรอืวทิยฐานะใดโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย หรอืเป็นการกระท าอนัมลีกัษณะ 

เป็นการใหห้รอืไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นเพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่ไดร้บัการบรรจุและ 

แต่งตัง้โดยมชิอบ 

  9. คดัลอกหรอืลอกเลยีนผลงานทางวชิาการของผูอ้ื่นโดยมชิอบหรอืน าเอาผลงานทางวชิาการ

ของผูอ้ื่น หรอืจา้งวาน ใชผู้อ้ื่นท าผลงานทางวชิาการเพือ่ไปใชใ้นการเสนอขอปรบัปรุงการก าหนด

ต าแหน่ง  การเลื่อนต าแหน่ง  การเลื่อนวทิยฐานะ  หรอืการใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในระดบัทีส่งูขึน้ 

  10.  ร่วมด าเนินการคดัลอกหรอืลอกเลยีนผลงานของผู้อืน่โดยมชิอบ หรอืรบัจดัท าผลงานทาง

วชิาการ ไม่ว่าจะมคี่าตอบแทนหรอืไม่เพือ่ใหผู้อ้ื่นน าผลงานนัน้ไปใชป้ระโยชน์เพื่อปรบัปรุงการก าหนด

ต าแหน่งเลื่อนต าแหน่ง  เลื่อนวทิยฐานะ  หรอืใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัทีส่งูขึน้ 

  11. เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการใด ๆ  อนัมลีกัษณะเป็นการทุจรติโดยการซื้อสทิธหิรอื

ขายเสยีงในการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภา  สมาชกิสภาทอ้งถิน่  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืการเลอืกตัง้อื่นทีม่ี

ลกัษณะเป็นการส่งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตยรวมทัง้การส่งเสรมิ สนับสนุน หรอื ชกัจูง

ใหผู้อ้ื่นกระท าการในลกัษณะเดยีวกนั 
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  12. กระท าความผดิอาญาจนไดร้บัโทษจ าคุก หรอืโทษทีห่นกักว่าจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึ

ทีสุ่ด ใหจ้ าคกุหรอืใหร้บัโทษทีห่นักกว่าจ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท  

หรอืลหุโทษ หรอืกระท าการอื่นใดอนัไดช้ื่อว่าเป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง 

  13. เสพยาเสพตดิ หรอืสนับสนุนใหผู้อ้ื่นเสพยาเสพตดิ 

  14. เล่นการพนันเป็นอาจณิ 

  15. กระท าการล่วงละเมดิทางเพศต่อผูเ้รยีนหรอืนักศกึษาไม่ว่าจะอยูใ่นความดูแลรบัผดิชอบ 

ของตนหรอืไม ่

 

 การด าเนินการทางวินัย  

  การด าเนินการทางวนิยั  กระบวนการและขัน้ตอนการด าเนนิการในการออกค าสัง่ลงโทษ  ซึง่

เป็นขัน้ตอนทีม่ลี าดบัก่อนหลงัต่อเนื่องกนั อนัไดแ้ก่  การตัง้เรื่องกล่าวหาการสบืสวนสอบสวน  การ

พจิารณาความผดิและก าหนดโทษและการสัง่ลงโทษรวมทัง้การด าเนนิการต่าง ๆ  ในระหว่างการ

สอบสวนพจิารณา เช่น การสัง่พกั การสัง่ใหอ้อกไวก้่อน เพือ่รอฟังผลการสอบสวนพจิารณา 

 หลกัการด าเนินการทางวินัย  

  1. กรณีทีผู่บ้งัคบับญัชาพบว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกระท าผดิวนิยัโดยมพียานหลกัฐานใน

เบื้องตน้อยู่แลว้ผูบ้งัคบับญัชากส็ามารถด าเนนิการทางวนิยัไดท้นัท ี

  2. กรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนดว้ยวาจาใหจ้ดปากค า ใหผู้ร้อ้งเรยีนลงลายมอืชื่อและวนั เดอืน ปี 

พรอ้มรวบรวมพยานหลกัฐานอืน่ๆ ประกอบการพจิารณาแลว้ด าเนินการใหม้กีารสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

โดยตัง้กรรมการสบืสวนหรอืสัง่ใหบุ้คคลใดไปสบืสวนหากเหน็ว่ามมีูลกต็ัง้คณะกรรมการสอบสวน 

ต่อไป 

  3. กรณีมกีารรอ้งเรยีนเป็นหนงัสอืผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสบืสวนในเบื้องตน้ก่อนหากเหน็ว่า ไมม่ี

มูลกส็ัง่ยุตเิรื่องถา้เหน็ว่ามมีูลกต็ัง้คณะกรรมการสอบสวนต่อไป  กรณีหนังสอืรอ้งเรยีนไม่ลง ลายมอืชือ่

และทีอ่ยู่ของผูร้อ้งเรยีนหรอืไม่ปรากฏพยานหลกัฐานทีแ่น่นอนจะเขา้ลกัษณะของบตัร สนเทห่์  มติ

ครม.หา้มมใิหร้บัฟังเพราะจะท าใหข้า้ราชการเสยีขวญัในการปฏบิตัหิน้าที่ 

  ขัน้ตอนการด าเนินการทางวินัย   

1. การตัง้เรื่องกล่าวหาเป็นการตัง้เรื่องด าเนินการทางวนิัยแกข่า้ราชการเมื่อปรากฏ 

กรณีมมีูลทีค่วรกลา่วหาว่า กระท าผดิวนิยัมาตรา 98 ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนเพือ่ด าเนินการ สอบสวนใหไ้ดค้วามจรงิและความยุตธิรรมโดยไม่ชกัชา้ผูต้ัง้เรื่องกล่าวหาคอื

ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้ก กล่าวหาความผดิวนิัยไม่รา้ยแรง ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้คอื ผูอ้ านวยการ

สถานศกึษาสามารถแต่งตัง้ กรรมการสอบสวนขา้ราชการในโรงเรยีนทกุคนความผดิวนิัยรา้ยแรง 
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ผูบ้งัคบับญัชาผูม้อี านาจบรรจุ และแต่งตัง้ตามมาตรา 53 เป็นผูม้อี านาจบรรจุและแต่งตัง้คณะกรรมการ

สอบสวน 

 2. การแจง้ขอ้กล่าวหา มาตรา 98 ก าหนดไวว้่า ในการสอบสวนจะตอ้งแจง้ขอ้กลา่วหาและ

สรุปพยานหลกัฐาน ทีส่นับสนุนขอ้กล่าวหาเท่าทีม่ใีหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ โดยระบุหรอืไม่ระบุชือ่พยาน

กไ็ดเ้พื่อให ้ผูถู้กกล่าวหามโีอกาสชีแ้จงและน าสบืแกข้อ้กลา่วหา 

   3.  การสอบสวน คอื  การรวบรวมพยานหลกัฐานและการด าเนินการทัง้หลายอืน่เพือ่จะทราบ

ขอ้เทจ็จรงิ และพฤตกิารณ์ต่าง ๆ หรอืพสิจูน์เกีย่วกบัเรื่องทีก่ลา่วหาเพื่อใหไ้ดค้วามจรงิและยุตธิรรม 

และ เพื่อพจิารณาว่าผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิัยจรงิหรอืไม่ถา้ผดิจรงิกจ็ะไดล้งโทษ ขอ้ยกเวน้ กรณี

ทีเ่ป็นความผดิทีป่รากฏชดัแจง้ตามทีก่ าหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะด าเนินการ ทางวนิัยโดยไมส่อบสวนกไ็ด ้

            ความผดิทีป่รากฏชดัแจง้ตามทีก่ าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยกรณีความผดิทีป่รากฏชดัแจง้ 

พ.ศ.2549  

 ก.  การกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่รา้ยแรงทีเ่ป็นกรณีความผดิทีป่รากฏอย่างชดัแจง้ ไดแ้ก ่

  (1) กระท าความผดิอาญาจนตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดว่าผูน้ัน้กระท าผดิและผูบ้งัคบั บญัชาเห็น

ว่าขอ้เทจ็จรงิตามค าพพิากษาประจกัษ์ชดั 

  (2) กระท าผดิวนิัยไม่รา้ยแรงและไดร้บัสารภาพเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืใหถ้อ้ยค ารบั

สารภาพต่อผูม้หีน้าทีส่บืสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนโดยมกีารบนัทกึถอ้ยค าเป็นหนังสอื 

ข. การกระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงทีเ่ป็นกรณีความผดิที่ปรากฏชดัแจง้  ไดแ้ก ่

  (1)  กระท าความผดิอาญาจนไดร้บัโทษจ าคุกหรอืโทษทีห่นกักว่าจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึ

ทีสุ่ดใหจ้ าคกุหรอืลงโทษทีห่นกักว่าจ าคกุ 

  (2) ละทิง้หน้าทีร่าชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่า 15 วนัผูบ้งัคบับญัชา สบืสวน

แลว้เหน็ว่าไมม่เีหตุผลสมควร หรอืมพีฤตกิารณ์อนัแสดงถงึความจงใจไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ ของทาง

ราชการ 

  (3) กระท าผดิวนิัยอยา่งรา้ยแรงและไดร้บัสารภาพเป็นหนงัสอืตอ่ผูบ้งัคบับญัชาหรอืให ้ถอ้ยค า

รบัสารภาพตอ่ผูม้หีน้าทีส่บืสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนโดยมกีารบนัทกึถอ้ยค าเป็นหนังสอื 
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การอทุธรณ์  

   มาตรา 121 และมาตรา 122 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากร ทาง

การศกึษา พ.ศ.  2547 บญัญตัใิหผู้ถู้กลงโทษทางวนิัยมสีทิธอิุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษตอ่อ.ก.ค.ศ.  เขต

พืน้ทีก่ารศกึษา อ.ก.ค.ศ.ที ่ก.ค.ศ. ตัง้แลว้แต่กรณี ภายใน 30 วนั 

เง่ือนไขในการอทุธรณ์   

  ผู้อทุธรณ์ ตอ้งเป็นผูท้ีถู่กลงโทษทางวนิัยและไม่พอใจผลของค าสัง่ลงโทษผูอุ้ทธรณ์ ตอ้ง

อุทธรณ์เพื่อตนเองเท่านัน้ ไมอ่าจอทุธรณ์แทนผูอ้ื่นได ้

 ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าสัง่ลงโทษตอ้งท าเป็นหนังสอื 

 การอทุธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์ค าสัง่โทษภาคทณัฑ์ ตดัเงนิเดอืน หรอื

ลดขัน้เงนิเดอืนทีผู่บ้งัคบับญัชาสัง่ดว้ยอ านาจของตนเอง ตอ้งอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

หรอื อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ 

เวน้แต่ การสัง่ลงโทษตามมตใิหอุ้ทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

 การอทุธรณ์โทษวินัยร้ายแรง  การอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไลอ่อกจากราชการ

ตอ้งอุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทัง้นี้การรอ้งทุกขค์ าสัง่ใหอ้อกจากราชการหรอืค าสัง่พกัราชการหรอืใหอ้อกจาก

ราชการไวก้อ่นกต็อ้งรอ้งทกุขต์อ่ก.ค.ศ.เช่นเดยีวกนั 

 การร้องทุกข์ หมายถงึผูถ้กูกระทบสทิธหิรอืไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากค าสัง่ของฝ่าย

ปกครอง 

หรอืคบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชาใชส้ทิธริอ้งทกุขข์อความเป็นธรรมขอใหเ้พกิถอนค าสัง่

หรอืทบทวนการกระท าของฝ่ายปกครองหรอืของผูบ้งัคบับญัชา 

   มาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากร ทาง

การศกึษาพ.ศ.2547บญัญตัใิหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจากราชการมสีทิธริอ้งทุกขต์่อก.ค.ศ.และผูซ้ึง่ตน เหน็ว่า

ตนไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมหรอืมคีวามคบัขอ้งใจเนื่องจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชาหรอื กรณีถูก

ตัง้กรรมการสอบสวนมสีทิธริอ้งทุกขต์่ออ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอ.ก.ค.ศ.ทีก่.ค.ศ.ตัง้หรอืก.ค.ศ.

แลว้แต่กรณีภายใน30วนั 

ผูม้สีทิธริอ้งทกุข ์ไดแ้ก่ ขา้ราชการคร ูและบุคลากรทางการศกึษา 

เหตุทีจ่ะรอ้งทกุข ์

  (1) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการ 

(2) ถูกสัง่พกัราชการ 

(3) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้่อน 

(4) ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรอืคบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา 
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(5) ถูกตัง้กรรมการสอบสวน 

  

การเลื่อนขัน้เงินเดือน  

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาจะไดร้บัการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในแต่ละครัง้

ตอ้งอยู่ในเกณฑ ์ดงันี้ 

  1. ในครึง่ปีทีแ่ลว้มามผีลการปฏบิตังิาน ความประพฤตใินการรกัษาวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชพีอยู่ในเกณฑท์ีส่มควรไดเ้ลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

  2. ในครึง่ปีทีแ่ลว้มาจนถงึวนัออกค าสัง่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนไม่ถกูลงโทษทางวนิัยทีห่นักกว่าโทษ 

ภาคทณัฑ ์หรอืถูกลงโทษในคดอีาญาใหล้งโทษในความผดิทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ หรอื 

ความผดิทีท่ าใหเ้สื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าทีร่าชการของตน ซึง่ไม่ไชค่วามผดิทีไ่ดก้ระท า 

โดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

  3. ในครึง่ปีทีแ่ลว้มาตอ้งไม่ถูกสัง่พกัราชการเกนิกว่าสองเดอืน 

  4. ในครึง่ปีทีแ่ลว้มาตอ้งไมข่าดราชการโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

5. ในครึง่ปีทีแ่ลว้มาไดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการมาแลว้เป็นเวลาไมน่้อยกว่าสีเ่ดอืน 

6. ในครึง่ปีทีแ่ลว้มาถา้เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตไปศกึษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ  

ต่างประเทศตอ้งไดป้ฏบิตัหิน้าทีร่าชการในครึง่ปีทีแ่ลว้มาเป็นเวลาไมน่้อยกว่าสีเ่ดอืน 

  7.  ในครึง่ปีทีแ่ลว้มาตอ้งไม่ลาหรอืมาท างานสายเกนิจ านวนครัง้ทีห่วัหน้าส่วนราชการก าหนด 

  8.  ในครึง่ปีทีแ่ลว้มาตอ้งมเีวลาปฏบิตัริาชการหกเดอืนโดยมวีนัลาไม่เกนิยีส่บิสามวนั 

แต่ไม่รวมวนัลา ดงัต่อไปนี้ 

  1) ลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพธิฮีจัย ์

  2) ลาคลอดบุตรไม่เกนิเกา้สบิวนั 

  3) ลาป่วยซึง่จ าเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดยีวหรอืหลายคราวรวมกนั 

ไม่เกนิหกสบิวนัท าการ 

  4) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏบิตัริาชการตามหน้าทีห่รอืในขณะเดนิทางไป หรอื

กลบัจากการปฏบิตัริาชการตามหน้าที ่

  5) ลาพกัผ่อน 

  6) ลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 

  7) ลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ    
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  การฝึกอบรม หมายความว่า  การเพิม่พนูความรูค้วามช านาญ หรอืประสบการณ์ดว้ยการ

เรยีน หรอืการวจิยัตามหลกัสตูรของการฝึกอบรม หรอืการสมัมนาอบรมเชงิปฏบิตักิาร การด าเนินงาน

ตาม โครงการแลกเปลีย่นกบัต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวชิาการ และการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิาร ทัง้นี้โดยมไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพีที่ ก.พ.

รบัรอง และหมายความรวมถงึการฝึกฝนภาษาและการรบัค าแนะน าก่อนฝึกอบรมหรอืการดูงานทีเ่ป็น

ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรอืตอ่จากการฝึกอบรมนัน้ดว้ย 

  

การดงูาน หมายความว่า  การเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ดว้ยการสงัเกตการณ์ 

และการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (การดูงานมรีะยะเวลาไม่เกนิ 15 วนั ตามหลกัสตูรหรอืโครงการ หรอื

แผนการดูงานในต่างประเทศ หากมรีะยะเวลาเกนิก าหนดใหด้ าเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

 การลาศึกษาต่อ  หมายความว่า การเพิม่พนูความรูด้ว้ยการเรยีนหรอืการวจิยัตามหลกัสตูร

ของสถาบนั การศกึษา หรอืสถาบนัวชิาชพี เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีที ่ก.พ.

รบัรองและหมายความรวมถงึการฝึกฝนภาษาและการไดร้บัค าแนะน าก่อนเขา้ศกึษาและการฝึกอบรม 

หรอืการดูงานทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา 

หรอืต่อจากการศกึษานัน้ดว้ย 

 การออกจากราชการของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาออกจากราชการเมื่อ(มาตรา 107พ.ร.บ.ระเบยีบ

ขา้ราชการครูฯ) 

  1) ตาย 

  2) พน้จากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

  3) ลาออกจากราชการและไดร้บัอนุญาตใหล้าออก 

  4) ถูกสัง่ใหอ้อก 

  5) ถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

  6) ถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี เวน้แต่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอื่นทีไ่ม่ตอ้งม ี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

 การลาออกจากราชการ  

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการ 

ใหย้ื่นหนังสอืลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อใหผู้ม้อี านาจตาม มาตรา 53เป็นผูพ้จิารณาอนุญาต 

  กรณีผูม้อี านาจตาม มาตรา 53 พจิารณาเหน็วา่จ าเป็นเพือ่ประโยชน์แก่ราชการจะยบัยัง้การ

อนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกนิ 90 วนั นบัแต่วนัขอลาออกกไ็ด ้แต่ตอ้งแจง้การยบัยัง้ พรอ้ม
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เหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบ เมื่อครบก าหนดเวลาทีย่บัยัง้แลว้ใหก้ารลาออกมผีลตัง้แต่วนัถดัจากวนั

ครบก าหนดเวลาทีย่บัยัง้ 

  ถา้ผูม้อี านาจตามมาตรา 53 ไม่ไดอ้นุญาตและไม่ไดย้บัยัง้การอนุญาตใหล้าออก 

ใหก้ารลาออก มผีลตัง้แต่วนัขอลาออก 

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการเพือ่ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมอืงหรอืเพือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้ใหย้ืน่หนังสอืลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา 

และใหก้ารลาออกมผีลนับตัง้แต่วนัทีผู่น้ัน้ขอลาออก 

ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548  

  ขอ้ 3 การยื่นหนังสอืขอลาออกจากราชการใหย้ืน่ล่วงหน้าก่อนวนัขอลาออกไมน่้อยกว่า 30 วนั 

  กรณีผูม้อี านาจอนุญาตการลาออกเหน็ว่ามเีหตผุลและความจ าเป็นพเิศษ 

จะอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรกอ่นวนัขอลาออกใหผู้ป้ระสงคจ์ะลาออกยื่นหนังสอืขอลาออกล่วงหน้า

น้อยกวา่ 30 วนั กไ็ด ้

  หนังสอืขอลาออกทีย่ืน่ล่วงหน้าก่อนวนัขอลาออกน้อยกว่า 30 วนั โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรจากผูม้อี านาจอนุญาต หรอืทีม่ไิดร้ะบุวนัขอลาออก ใหถ้อืวนัถดัจากวนัครบก าหนด 

30 วนั นับแต่วนัยื่นเป็นวนัขอลาออก 

  ขอ้ 5 ผูม้อี านาจอนุญาตการลาออกพจิารณาว่าจะสัง่อนุญาตใหผู้น้ัน้ลาออกจากราชการหรอืจะ

สัง่ยบัยัง้การอนุญาตใหล้าออกใหด้ าเนินการ ดงันี้ 

  (1) หากพจิารณาเหน็ว่าควรอนุญาตใหล้าออกจากราชการไดใ้หม้คี าสัง่อนุญาตใหล้าออก เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สรจ็สิน้กอ่นวนัขอลาออกแลว้แจง้ค าสัง่ดงักล่าวใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนั ขอ

ลาออกดว้ย 

  (2) หากพจิารณาเหน็ว่าควรยบัยัง้การอนุญาตใหล้าออกเนื่องจากจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ 

ราชการ ใหม้คี าสัง่ยบัยัง้การอนุญาตใหล้าออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สรจ็สิน้กอ่นวนัขอลาออกแลว้

แจง้ค าสัง่ดงักล่าวพรอ้มเหตุผลใหผู้้ขอลาออกทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ย ทัง้นี้การยบัยัง้การอนุญาต 

ใหล้าออกใหส้ัง่ยบัยัง้ไวไ้ดเ้ป็นเวลาไม่เกนิ 90 วนั 

และสัง่ยบัยัง้ไดเ้พยีงครัง้เดยีวจะขยายอกีไม่ได้ เมื่อครบก าหนดเวลาทีย่บัยัง้แลว้ใหก้ารลาออกมผีล

ตัง้แต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดเวลาทีย่บัยัง้ 

  ขอ้ 6 กรณีทีผู่ข้อลาออกไดอ้อกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผูม้อี านาจ 

อนุญาตมไิดม้คี าสัง่อนุญาตใหล้าออกและมไิดม้คี าสัง่ยบัยัง้การอนุญาตใหล้าออกก่อนวนัขอลาออก 

หรอืเนื่องจากครบก าหนดเวลายบัยัง้การอนุญาตใหล้าออกใหผู้ม้อี านาจอนุญาตมหีนังสอืแจง้ วนัออก
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จากราชการใหผู้ข้อลาออกทราบภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีผู่น้ัน้ออกจากราชการและแจง้ใหส้่วนราชการ

ทีเ่กีย่วขอ้งทราบดว้ย 

  ขอ้ 7 การยื่นหนังสอืขอลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

หรอืเพือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้ใหย้ื่นตอ่ผูบ้งัคบับญัชาอย่างชา้ภายในวนัทีข่อลาออกและใหผู้บ้งัคบับญัชา

ดงักล่าวเสนอ หนังสอืขอลาออกนัน้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามล าดบัจนถงึผูม้อี านาจอนุญาต

การลาออกโดยเรว็เมื่อผูม้อี านาจอนุญาตไดร้บัหนังสอืขอลาออกแลว้ใหม้คี าสัง่อนุญาตออกจากราชการ

ไดต้ัง้แต่ วนัทีข่อลาออก 

  5. ครูอตัราจา้ง 

  กรณีครูอตัราจา้งทีจ่า้งดว้ยเงนิงบประมาณใหป้ฏบิตัหิน้าทีค่รู เช่น ปฏบิตัหิน้าทีค่รูผูช้่วย ครูพี่

เลี้ยง หรอืปฏบิตัหินา้ทีค่รูทีเ่รยีกชื่อย่างอื่นใหป้ฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจ้าง 

ประจ าของส่วนราชการพ.ศ. 2537 และแนวปฏบิตัทิีใ่ชเ้พื่อการนัน้ 

 

 

 

            

 

 

 



 

คู่มืองานบริหารงบประมาณ 

โรงเรยีนบา้นทุง่หนิโคน 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระแกว้เขต ๑ 



การบริหารงบประมาณ 

 

การบรหิารและการจดัการศกึษาของโรงเรยีนนติบิุคคล  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหโ้รงเรยีนจดัการศกึษา
อย่างเป็นอสิระ  คล่องตวั  สามารถบรหิารการจดัการศกึษาไดส้ะดวด  รวดเรว็  มปีระสทิธภิาพแ1ละมคีวาม
รบัผดิชอบ 

โรงเรยีนนิตบิุคคล  นอกจากมอี านาจหนา้ทีต่ามวตัถุประสงคข์า้งตน้แลว้  ยงัมอี านาจหน้าทีต่ามที่
กฎระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการบรหิารจดัการและขอบเขตการปฏบิตัหิน้าทีข่องโรงเรยีนขัน้พืน้ฐาน
ทีเ่ป็นนิตบิุคคลสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  พ.ศ  2546  ลงวนัที ่ 7  กรกฏาคม  พ.ศ.  2546 

กฎหมายการศกึษาแห่งชาต ิ และกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  จงึก าหนดให้
โรงเรยีนนิตบิุคคลมอี านาจหน้าที ่ ดงันี้ 

1. ใหผู้อ้ านวยการโรงเรยีนเป็นผูแ้ทนนิตบิุคคลในกจิการทัว่ไปของโรงเรยีนทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก 
2. ใหโ้รงเรยีนมอี านาจปกครอง  ดูแล  บ ารุง  รกัษา  ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีม่ผีู้

บรจิาคให ้ เวน้แต่การจ าหนา้ยอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ผีูบ้รจิาคใหโ้รงเรยีน  ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน 

3. ใหโ้รงเรยีนจดทะเบยีนลขิสทิธิห์รอืด าเนินการทางทะเบยีนทรพัยส์นิต่างๆ  ทีม่ผีูอุ้ทศิใหห้รอื
โครงการซือ้  แลกเปลีย่นจากรายไดข้องสถานศกึษาใหเ้ป็นกรรมสทิธิข์องสถานศกึษา 

4. กรณีโรงเรยีนด าเนนิคณดเีป็นผูฟ้้องรอ้งหรอืถกูฟ้องรอ้ง  ผูบ้รหิารจะตอ้งด าเนินคดแีทน
สถานศกึษาหรอืถูกฟ้องร่วมกบัสถานศกึษา  ถา้ถูกฟ้องโดยมไิด้ยูใ่นการปฏบิตัริาชการ  ในกรอบ
อ านาจ  ผูบ้รหิารตอ้งรบัผดิชอบเป็นการเฉพาะตวั 

5. โรงเรยีนจดัท างบดุลประจ าปีและรายงานสาธารณะทุกสิน้ปีงบประมาณ 
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งบประมาณท่ีสถานศึกษาน ามาใช้จ่าย 

 
1. แนวคิด 

 การบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษามุ่งเน้นความเป็นอสิระ  ในการบรหิารจดัการมคีวาม
คล่องตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ ยดึหลกัการบรหิารมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิแ์ละบรหิารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  ใหม้กีารจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์ทิของสถานศกึษา  รวมทัง้จดัหารายไดจ้ากบรกิารมาใชบ้รหิาร
จดัการเพื่อประโยชน์ทางการศกึษา  ส่งผลใหเ้กดิคุณภาพทีด่ขีึน้ตอ่ผูเ้รยีน 
 

2. วตัถปุระสงค ์
เพื่อใหส้ถานศกึษาบรหิารงานดา้นงบประมาณมคีวามเป็นอสิระ  คล่องตวั  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2.1 เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติ  ผลลพัธเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร 
2.2 เพื่อใหส้ถานศกึษาสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรทีไ่ดอ้ย่างเพยีงพอและประสทิธภิาพ 

 
3. ขอบข่ายภารกิจ 
3.1 กฎหมาย  ระเบยีบ  และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่ 2) 
2.  พระราชบญัญตับิรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.  2546 
3.  ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ  พ.ศ.  2545 
4.  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551 
5.  แนวทางการกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษาและสถานศกึษาตามกฎกระทรวง  
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา  พ.ศ.  2550 
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รายจ่ายตามงบประมาณ   
 

จ าแนกออกเป็น  2  ลกัษณะ 
1.  รายจ่ายของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ 

-  งบบุคลากร 

- งบด าเนินงาน 

- งบลงทุน 

- งบเงนิอุดหนุน 

- งบร่ายจ่ายอื่น 
งบบุคลากร  หมายถงึ  รายจ่ายทีก่ าหนดใหจ้่ายเพื่อการบรหิารงานบุคคลภาครฐั  ไดแ้ก่รายจา่ยทีจ่่าย

ในลกัษณะเงนิเดอืน  ค่าจา้งประจ า  ค่าจา้งชัว่คราว  และค่าตอบแทนพนักงานราชการ  รวมถงึราจจ่ายที่
ก าหนดใหจ้า่ยจากงบรายจ่ายอื่นใดในลกัษณะราจจ่ายดงักล่า 

งบด าเนินงาน  หมายถงึ  รายจ่ายทีก่ าหนดใหจ้่ายเพือ่การบรหิารงานประจ า  ไดแ้ก่  รายจ่ายทีจ่่ายใน 
ลกัษณะค่าตอบแทน  คา่ใชส้อย  คา่วสัดุ  และค่าสาธารณูปโภค  รวมถงึราจ่ายทีก่ าหนดใหจ้่ายจากงบรายจ่าย
อื่นใดในลกัษณะรายจา่ยดงักล่าว 
 งบลงทุน  หมายถงึ  รายจ่ายทีก่ าหนดใหจ้่ายเพื่อการลงทุน  ไดแ้ก ่ รายจ่ายทีจ่่ายในลกัษณะค่า
ครุภณัฑ ์ ค่าทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  รวมถงึรายจา่ยทีก่ าหนดใหจ้่ายจากงบรายจา่ยอืน่ใดในลกัษณะรายจ่าย
ดงักล่าว 

งบด าเนินงาน  หมายถงึ  รายจ่ายทีก่ าหนดใหจ้่ายเพือ่การบรหิารงานประจ า  ไดแ้ก่  รายจ่ายทีจ่่ายใน 
ลกัษณะค่าตอบแทน  คา่ใชส้อย  คา่วสัดุ  และค่าสาธารณูปโภค  รวมถงึรายจ่ายทีก่ าหนดใหจ้่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 
 งบลงทุน  หมายถงึ  รายจ่ายทีก่ าหนใหจ้่ายเพือ่การลงทนุ  ไดแ้ก่  รายจ่ายทีจ่า่ยในลกัษณะคา่
ครุภณัฑ ์ ค่าทีด่นิและสิง่ก่อนสรา้ง  รวมถงึรายจ่ายทีก่ าหนดใหจ้า่ยจากงบรายจ่ายอื่นใดในลกัษณะรายจ่าย
ดงักล่าว 
 งบเงนิอุดหนุน  หมายถงึ  รายจา่ยทีก่ าหนดใหจ้่ายเป็นคา่บ ารุงหรอืเพื่อช่วยเหลอืสนับสนุนงานของ
หน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญหรอืหน่วยงานของรฐั  ซึง่มใิช่ส่วนกลางตาม  พ.ร.บ.  ระเบยีบบริหารราชการ
แผ่นดนิ  หน่วยงานในก ากบัของรฐั  องคก์ารมหาชน  รฐัวสิาหกจิ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  รวมถงึเงนิ
อุดหนุน  งบพระมหากษตัรยิ ์ เงนิอุดหนุนศาสนา  
 งบรายจ่ายอื่น  หมายถงึ  รายจ่ายทีไ่ม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจา่ยหนึ่ง  หรอืรายจ่าย
ทีส่ านักงานงบประมาณก าหนดใหใ้ชจ้า่ยในงบรายจ่ายนี้  เช่น  เงนิราชการลบั  เงนิค่าปรบั  ทีจ่่ายคนืใหแ้ก่
ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง  ฯลฯ 
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 อตัราเงนิอดุหนุนรายหวันักเรยีนต่อปีการศกึษา 
  ระดบัก่อนประถมศกึษา   1,700  บาท 
  ระดบัประถมศกึษา   1,900  บาท 
  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้   3,500  บาท 
  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  3,800  บาท 
 การจดัสรรเงนิอุดหนุนรายหวันกัเรยีน  แบ่งการใชต้ามสดัส่วน  ดา้นวชิาการ  :  ดา้นบรหิารทัว่ไป  :  
ส ารองจ่ายทัง้  2  ดา้นคอื 

1.  ดา้นวชิาการ  ใหส้ดัส่วนไมน่้อยกว่ารอ้ยละ  60  น าไปใชไ้ดใ้นเรือ่ง 
1.1 จดัหาวสัดุและครุภณัฑท์ีจ่ าเป็นต่อการเรยีนการสอน 
1.2 ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ 
1.3 การพฒันาบคุลาการดา้นการสอน  เชน่  ส่งครูเขา้อบรมสมัมนา  ค่าจา้งชัว่คราวของครู

ปฏบิตักิารสอน  ค่าสอนพเิศษ 
2. ดา้นบรหิารทัว่ไป  ใหส้ดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ  30  น าไปใชไ้ดใ้นเรือ่ง 

2.1 ค่าวสัดุ  ครุภณัฑแ์ละคา่ทีด่นิ  สิง่ก่อสรา้ง  ค่าจา้งชัว่คราวทีไ่ม่ใช่ปฏบิตักิารสอนค่าตอบแทน  
ค่าใชส้อย 

2.2 ส ารองจ่ายนอกเหนือดา้นวชิาการและดา้นบรหิารทัว่ไป  ใหส้ดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ  20  
น าไปใชใ้นเรื่องงานตามนโยบาย 

เงนิอุดหนุนปัจจยัพืน้ฐานส าหรบันักเรยีนยากจน 
1. เป็นเงนิทีจ่ดัสรรใหแ้ก่สถานศกึษาทีม่นีกัเรยีนยากจน  เพือ่จดัหาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการ

ด ารงชวีติและเพิม่โอกาศทางการศกึษา  เป็นการช่วยเหลอืนกัเรยีนนทีย่ากจน  ชัน้ป.1  ถงึ ม.3  ใหม้ี
โอกาสไดร้บัการศกึาในระดบัทีสู่งขึน้ (ยกเวน้สถานศกึษาสงักดัส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ) 

2. นักเรยีนยากจน  หมายถงึ  นักเรยีนทีผู่ป้กครองมรีายไดต้่อครวัเรอืน  ไม่เกนิ  40,000  บาท 
3. แนวการใช ้

ใหใ้ชใ้นลกัษณะ  ถวัจ่าย  ในรายการต่อไปนี้ 
3.1 ค่าหนงัสอืและอุปกรณ์การเรยีน(ยมืใช)้ 
3.2 ค่าเสือ้ผา้และวสัดุเครือ่งแต่งกายนักเรยีน(แจกจ่าย) 
3.3 ค่าอาหารกลางวนั  (วตัถุดบิ  จา้งเหมา  เงนิสด) 
3.4 ค่าพาหนะในการเดนิทาง  (เงนิสด  จา้งเหมา) 
3.5 กรณีจ่ายเป็นเงนิสด  โรงเรยีนแต่งตัง้กรรมการ  3  คน  ร่วมกนัจ่ายเงนิโดยใชใ้บส าคญัรบัเงนิ

เป็นหลกัฐาน 
3.6 ระดบัประถมศกึษา  คนละ 1,000  บาท/ปี 
3.7 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  คนละ  3,000  บาท/ปี 
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1.1 รายจ่ายงบกลาง 
1. เงนิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล/การศกึษาบุตร/เงนิช่วยเหลอืบุตร 
2. เงนิเบี้ยหวดับ าเหน็จบ านาญ 
3. เงนิส ารอง  เงนิสมทบ  และเงนิชดเชยขา้ราชการ 
4. เงนิสมทบของลกูจา้งประจ า 

2. รายจ่ายงบกลาง  หมายถงึ  รายจา่ยทีต่ัง้ไว้เพื่อจดัสรรใหส้่วนราชการและรฐัวสิาหกจิโดยทัว่ไป
ใชจ้่ายตามรายการดงัต่อไปนี้ 
1. “เงนิเบี้ยหวดับ าเหน็จบ านาญ”  หมายความว่า  รายจ่ายทีต่ัง้ไวเ้พื่อจา่ยเป็นเงนิบ านาญ 

ขา้ราชการ  เงนิบ าเหน็จลกูจา้งประจ า  เงนิท าขวญัขา้ราชการและลูกจา้ง  เงนิทดแทนขา้ราชการวสิามญั  เงนิ
ค่าทดแทนส าหรบัผูไ้ดร้บัอนัตรายในการรกัษาความมัน่คงของประเทศ 

เงนิช่วยพเิศษขา้ราชการบ านาญเสยีชวีติ  เงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเนื่องจากการช่วยเหลอื   
ขา้ราชการ  การปฏบิตังิานของชาตหิรอืการปฏบิตัติามหน้าทีม่นุษยธรรม  และเงนิช่วยคา่ครองชพีผูร้บัเบี้ย
หวดับ านาญ 

2. “เงนิช่วยเหลอืขา้ราชการ  ลูกจา้ง  และพนกังานของรฐั”  หมายความว่า  รายจ่ายทีต่ัง้ไวเ้พือ่ 
จ่ายเป็นเงนิสวสัดกิารช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ  ใหแ้ก่ขา้ราชการ  ลกูจา้ง  และพนกังานของรฐั  ไดแ้ก่  เงนิ
ช่วยเหลอืการศกึษาของบุตร  เงนิช่วยเหลอืบุตร  และเงนิพเิศษในการณีตายในระหว่างรบัราชการ 

3. “เงนิเลื่อนขัน้เลื่อนอนัดบัเงนิเดอืนและเงนิปรบัวุฒขิา้ราชการ  หมายความว่ารายจ่ายทีต่ัง้ไว้ 
เพื่อจ่ายเป็นเงนิเลือ่นขัน้เลื่อนอนัดบัเงนิเดอืนขา้ราชการประจ าปี  เงนิเลื่อนขัน้เลือ่นอนัดบัเงนเดอืนขา้ราชการ
ทีไ่ดร้บัเลื่อนระดบั  และหรอืแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งระหว่างปีและเงนิปรบัวุฒขิา้ราชการ 

4. “เงนิส ารอง  เงนิสมทบ  และเงนิชดเชยของขา้ราชการ”  หมายความว่า  รายจา่ยทีต่ัง้ไวเ้พื่อ 
จ่ายเป็นเงนิส ารอง  เงนิสมทบ  และเงนิชดเชยทีร่ฐับาลน าส่งเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

5. “เงนิสมทบของลูกจา้งประจ า”  หมายความว่า  รายจ่ายทีต่ัง้ไวเ้พือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบที่ 
รฐับาลน าส่งเขา้กองทุนส ารอง  เลีย้งชพีลูกจา้งประจ า 

6. “ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการเสดจ็พระราชด าเนและตอ้นรบัประมุขต่างประเทศ  หมายความว่า   
รายจ่ายทีต่ัง้ไวเ้พือ่เป็นคา่ใชจ้่ายสนับสนุนพระราชภารกจิในการเสดจ็พระราชด าเนนิภายในประเทศ  และหรอื
ต่างประเทศ  และค่าใชจ้่ายในการตอ้นรบัประมขุต่างประเทศทีม่ายาเยอืนประเทศไทย 

7. “เงนิส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น”  หมายความว่า  รายจา่ยทีต่ัง้ส ารองไวเ้พื่อ 
จดัสรรเป็นค่าใชจ้่ายในกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น 

8. “ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการรกัษาความมัน่คงของประเทศ”  หมายความวา่  รายจ่ายทีต่ัง้ไว้ 
เพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานรกัษาความมัน่คงของประเทศ 

9. “เงนิราชการลบัในการรกัษาความมัน่คงของประเทศ”  หมายความว่า  รายจ่ายทีต่ัง้ไวเ้พือ่ 
เบกิจ่ายเป็นเงนิราชการลบัในการด าเนินงานเพื่อรกัษาความมัน่คงของประเทศ 
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10. “ค่าใชจ้่ายตามโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร”ิ  หมายความว่า  รายจา่ยทีต่ัง้ไวเ้พื่อ 
เป็นค่าใชจ้่าในการด าเนนิงานตามโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

11. “ค่าใชจ้่ายในการร าษาพยาบาลขา้ราชการ  ลูกจา้ง  และพนักงานของรฐั”  หมายความว่า   
รายจ่ายทีต่ัง้ไวเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการช่วยเหลอืคา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  และพนักงานของรฐั 
 

เงินนอกงบประมาณ 
 

1. เงนิรายไดส้ถานศกึษา 
2. เงนิภาษหีกั  ณ  ทีจ่่าย 
3. เงนิลูกเสอื  เนตรนาร ี
4. เงนิยุวกาชาด 
5. เงนิประกนัสญัญา 
6. เงนิบรจิาคทีม่วีตัถุประสงค ์

เงนิรายไดส้ถานศกึษา  หมายถงึ  เงนิรายไดต้ามมาตรา  59  แห่ง  พ.ร.บ.  การศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ.  
2542  ซึง่เกดิจาก   

1. ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ป็นราชพสัดุ 
2. ค่าบรกิารและคา่ธรรมเนยีม  ที่ไม่ขดัหรอืแยง้นโยบาย  วตัถุประสงคแ์ละภารกจิหลกัของสถานศกึษา 
3. เบี้ยปรบัจากการผดิสญัญาลาศกึษาต่อและเบี้ยปรบัการผดิสญัญาซือ้ทรพัยสนิหรอืจา้งท าของจากเงนิ

งบประมาณ 
4. ค่าขายแบบรูปรายการ  เงนิอดุหนุน  อปท.  รวมเงนิอาหารกลางวนั 
5. ค่าขายทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากเงนิงบประมาณ 
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งานพสัด ุ

 
 “การพสัด”ุ  หมายความว่า  การจดัท าเอง  การซื้อ  การจา้ง  การจา้งทีป่รกึษา  การจา้งออกแบบและ
ควบคุมงาน  การแลกเปลีย่น  การเชา่  การควบคุม  การจ าหน่าย  และการด าเนนิการอื่นๆ  ทีก่ าหนดไวใ้น
ระเบยีบนี้ 
 “พสัด”ุ  หมายความว่า  วสัดุ  ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง  ทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื  การจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ  หรอืการจ าแนกประเภทรายจ่าย  ตามสญัญาเงนิกูจ้าก
ต่างประเทศ 
 “การซ้ือ”  หมายความว่า  การซือ้พสัดุทุกชนดิทัง้ทีม่กีารตดิตัง้  ทดลอง  และบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องอืน่ๆ  
แต่ไม่รวมถงึการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 
 “การจ้าง”  ใหห้มายความรวมถงึ  การจา้งท าของและการบัขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
และการจา้งเหมาบรกิาร  แต่ไม่รวมถงึการจา้งลูกจา้งของส่วนราชการตามระเบยีบของกระทรวงการคลงั  กา
รบัขนในการเดนิทางไปราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  การจา้งทีป่รกึษ  การ
จา้งออกแบบและควบคุมงาน  และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ขอบขา่ยภารกจิ 

1. กฎหมาย  ระเบยีบ  และเอกสสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
3. ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์ พ.ศ.  2549 
4. แนวทางการปฏบิตัติามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 

พ.ศ.  2549 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
1. จดัวางระบบและปฏบิตังิานเกีย่วกบัจดัหา  การซื้อ  การจา้ง  การเกบ็รกัษา  และการเบกิพสัด ุ การ

ควบคุม  และการจ าหน่ายพสัดุใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ควบคุมการเบกิจ่ายเงนิตามประเภทเงนิ  ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตัริาชการรายปี 
3. จดัท าทะเบยีนทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งทกุประเภทของสถานศกึษา 
4. ประสานงานและวางแผนในการใชพ้ืน้ทีข่องสถานศกึษา  ใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาการศกึษา 
5. ก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและด าเนินการเกีย่วกบัการจดัหาประโยชน์ทีร่าชพสัดุการใชแ้ละการขอใช้

อาคารสถานทีข่องสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งควบคมุดู  ปรบัปรุง  
ซ่อมแซม  บ ารุงรกัษาครภุณัฑ ์ ใหอ้ยู่ในสภาพเรยีบรอ้ยต่อการใชง้านและพฒันาอาคารสถานที ่ การ
อนุรกัษพ์ลงังาน  การรกัษาสภาพแวดลอ้ม  และระบบสาธารณูปโภคของสถานศกึษาใหเ้ป็นระเบยีบ
และสวยงาม 

6. จดัเวรยามดูแลอาคารสถานทีข่องสถานศกึษาใหป้ลอดภยัจากโจรภยั  อคัคภียัและภยัอื่นๆ 



8 
 

7. จดัวางระบบและควบคุมการใชย้านพาหนะ  การเบกิจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิการบ ารุงรกัษาและการพสัดุ
ต่างๆ  ทีเ่กีย่วกบัยานพาหนะของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. ใหค้ าแนะน า  ชีแ้จง  และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศกึษาเกีย่วกบังานในหนา้ที่ 
9. เกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานต่างๆ  ไวเ้พื่อการตรวจสอบและด าเนนิการท าลายเอกสารตามระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง 
10. ประสานงานและใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานตา่งๆ  ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
11. เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานในหนา้ทีต่ามล าดบัขัน้ 
12. ปฏบิตัอิื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 

 
1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 

1.1 กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.2 พระราชกฤษฎกีาค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  พ.ศ.  2526  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
1.3 ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  พ.ศ.  2550 

2. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 
การอนุมตัเิดนิทางไปราชการ  ผูม้อี านาจอนุมตัใิหเ้ดนิทางไปราชการ  อนุมตัริะยะเวลาในการเดนิทาง
ล่วงหน้า  หรอืระยะเวลาหลงัเสรจ็สิน้การปฏบิตัริาชการไดต้ามความจ าเป็น 

3. การนับเวลาเดนิทางไปราชการเพือ่ค านวณเบี้ยเลี้ยง  กรณีพกัคา้ง 
3.1 ใหน้ับ  24  ชัว่โมงเป็น  1  วนั 
3.2 ถา้ไม่ถงึ  24  ชัว่โมงหรอืเกนิ  24  ชัว่โมง  และส่วนทีไ่ม่ถงึหรอืเกนิ  24  ชัว่โมง  นับไดเ้กนิ  12  

ชัว่โง  ใหถ้อืเป็น  1 วนั 
4. การนับเวลาเดนิทางไปราชการเพือ่ค านวณเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  กรณีไม่พกัคา้ง 

4.1 หากนับไดไ้ม่ถงึ  24  ชัว่โมงและส่วนทีไ่ม่ถงึนบัไดเ้กนิ  12  ชัว่โมง  ใหถ้อืเป็น  1วนั 
4.2 หากนับไดไ้ม่เกนิ  12  ชัว่โมง  แต่เกนิ  6  ชัว่โมงขึน้ไป  ใหถ้อืเป็นครึง่วนั 

5. การนับเวลาเดนิทางไปราชการเพือ่ค านวณเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง 
6. กรณีลากจิหรอืลาพกัผอ่นกอ่นปฏบิตัริาชการ  ใหน้ับเวลาตัง้แต่เริม่ปฏบิตัริาชการเป็นตน้ไป 
7. กรณีลากจิหรอืลาพกัผอ่นหลงัเสรจ็สิน้การปฏบิตัริาชการ  ใหถ้อืว่าสทิธใินการเบกิจ่ายเบี้ยเลี้ยง

เดนิทางสิน้สุดลงเมื่อสิน้สดุเวลาการปฏบิตัริาชการ 
8. หลกัเกณฑก์ารเบกิคา่เช่าทีพ่กัในประเทศ 
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การเบิกค่าพาหนะ 

 
1. โดยปกตใิหใ้ชย้านพาหนะประจ าทางและใหเ้บกิค่าพาหนะโดยประหยดั 
2. กรณีไม่มยีานพาหนะประจ าทาง  หรอืมแีต่ตอ้งการความรวดเรว็  เพือ่ประโยชน์แก่ทางราชการ  ให้ 

ใชย้านพาหนะอื่นได ้ แต่ตอ้งชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็นไวใ้นหลกัฐานขอเบกิค่าพาหนะนัน้ 
3. ขา้ราชการระดบั  6  ขึน้ไป  เบกิคา่พาหนะรบัจา้งได ้ ในกรณีต่อไปนี้ 

3.1 การเดนิทางไป-กลบั  ระหว่างสถานทีอ่ยู ่ ทีพ่กั  หรอืสถานทีป่ฏบิตัริาชการกบัสถานี 
ยานพาหนะประจ าทาง  หรอืสถานที่จดัพาหนะทีใ่ชเ้ดนิทางภายในเขตจงัหวดัเดยีวกนั 
3.2 การเดนิทางไป-กลบั  ระหว่างสถานทีอ่ยู ่ ทีพ่กั  กบัสถานทีป่ฏบิตัริาชการภายในเขตจงัหวดั 
เดยีวกนั  วนัละไม่เกนิ  2  เทีย่ว 
3.3 การเดนิทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีเป็นการเดนิทางขา้มเขตจงัหวดั  ใหเ้บกิ 
ตามอตัราทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด  คอื  ใหเ้บกิตามทีจ่า่ยจรงิ  ดงันี้  ระหว่างกรุงเทพมหานครกบั
เขตจงัหวดัตดิต่อกรุงเทพมหานคร  ไม่เกนิเทีย่วล่ะ  400  บาท  เดนิทางขา้มเขตจงัหวดัอืน่นอกเหนือ
กรณีดงักล่าวขา้งตน้ไม่เกนิเทีย่วละ  300  บาท 
3.4 ผูไ้ม่มสีทิธเิบกิ  ถา้ตอ้งน าสมัภาระในการเดนิทาง  หรอืสิง่ของเครือ่งใชข้องทางราชการไปดว้ย   
และเป็นเหตุใหไ้ม่สะดวกทีจ่ะเดนิทางโดยยานพาหนะประจ าทาง  ใหเ้บกิค่าพาหนะรบัจา้งได(้โดย
แสดงเหตุผลและความจ าเป็นไวใ้นรายงานเดนิทาง) 
3.5 การเดนิทางล่วงหนา้  หรอืไม่สามารถกลบัเมือ่เสรจ็สิน้การปฏบิตัริาชการเพราะมเีหตุส่วนตวั   
(ลากจิ  -  ลาพกัผ่อนไว)้  ใหเ้บกิค่าพาหนะเท่าทีจ่่ายจรงิตามเสน้ทางทีไ่ดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไป
ราชการ  กรณีมกีารเดนิทางนอกเสน้ทางในระหว่างการลานัน้  ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ทา่ทีจ่่ายจรงิโดย
ไม่เกนิอตัราตามเสน้ทางทีไ่ดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ 
3.6 การใชย้านพาหนะส่วนตวั  (ใหข้ออนุญาตและไดร้บัอนุญาตแลว้)  ใหไ้ดร้บัเงนิชดเชย  คอื 
รถยนต์กโิลเมตรละ  4  บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 
 การฝึกอบรม  หมายถงึ  การอบรม  ประชุม/สมัมนา  (วชิาการเชงิปฏบิตักิาร)  บรรยายพเิศษ  ฝึกงาน  
ดูงาน  การฝึกอบรม  ประกอบดว้ย 

1. หลกัการและเหตุผล 
2. โครงการ/หลกัสตูร 
3. ระยะเวลาจดัทีแ่น่นอน 
4. เพื่อพฒันาหรอืเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
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ค่ารกัษาพยาบาล 

 
 ค่ารกัษาพยาบาล  หมายถงึ  เงนิทีส่ถานพยาบาลเรยีกเกบ็ในการรกัษาพยาบาลเพื่อใหร้า่งกายกลบัสู่
สภาวะปกต ิ (ไม่ใช่เป็นการป้องกนัหรอืเพื่อความสวยงาม) 

1. ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.1 พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล  พ.ศ.  2523  และแกไ้ขเพิม่เตมิ( 8  

ฉบบั) 
1.2 ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล  พ.ศ.  

2545 
2. ผูท้ีม่สีทิธริบัเงนิค่ารกัษาพยาบาล  คอื  ผูม้สีทิธแิละบุคคลในครอบครวั 

2.1 บดิา 
2.2 มารดา 
2.3 คู่สมรสทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
2.4 บุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย  ซึง่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ  หรอืบรรลุนิตภิาวะแลว้  แต่เป็นคนไร้

ความสามารถ  หรอืเสมอืนคนไรค้วามสามารถ(ศาลสัง่)  ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรอืบุตรซึง่ไดย้ก
เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอืน่แลว้ 

3. ผูม้สีทิธ ิ หมายถงึ  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ผุร้บัเบี้ยหวดับ านาญ  และลูกจา้งชาวต่างประเทศซึง่
ไดร้บัค่าจา้งจากเงนิงบประมาณ 
ค่ารกัษาพยาบาบ  แบ่งเป็น  2  ประเภท 
ประเภทไขน้อก  หมายถงึ  เขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไมไ่ดน้อนพกั 

รกัษาตวั  น าใบเสรจ็รบัเงนิมาเบกิจา่ย  ไม่เกนิ  1  ปี  นับจากวนัทีจ่่ายเงนิ 
ประเภทไขใ้น  หมายถงึ  เขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรอืสถานพยาบาลของทาง 

ราชการ  สถานพยาบาลเอกชน  ใชใ้บเสรจ็รบัเงนิน ามาเบกิจา่ยเงนิ  พรอ้มใหแ้พทยร์บัรอง  “หากผูป่้วยมไิด้
เจา้รบัการรกัษาพยาบาลในทนัททีนัใด  อาจเป็นอนัตรายถงึชวีติ”  และสถานพยาบาลทางราชการ  ใชห้นังสอื
รบัรองสทิธ ิ กรณียงัไมไ่ดเ้บกิจ่ายตรง 
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การศึกษาบุตร 

 
 ค่าการศกึษาของบุตร  หมายความว่า  เงนิบ ารงุการศกึษา  หรอืเงนิคา่เล่าเรยีน  หรอืเงนิอืน่ใดที่
สถานศกึษาเรยีกเกบ็และรฐัออกใหเ้ป็นสวสัดกิารกบัขา้ราชการผูม้สีทิธ ิ

1. ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.1 พระราชราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร  พ.ศ.  2523 
1.2 ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร  พ.ศ.  

2547 
1.3 หนังสอืเวยีนกรมบญัชกีลาง    กค  0422.3/ว  161  ลงวนัที ่ 13  พฤษภาคม  2552  เรือ่ง  

ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาในสถานศกึษาของทางราชการ  และค่าเล่าเรยีนใน
สถานศกึษาของเอกชน  และกรมบญัชกีลาง  ที ่ กค  0422.3/ว  226  ลงวนัที ่ 30  มถิุนายน  
2552  เรื่องการเบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร 

2. ผูท้ีม่สีทิธริบัเงนิค่าการศกึษาของบุตร 
2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกนิ  25  ปีบรบิูรณ์  ในวนัที ่ 1  พฤษภาคมของทุกปี  ไม่รวมบตุร

บุญธรรม  หรอืบุตรซึง่ไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นแลว้ 
2.2 ใชส้ทิธเิบกิได ้ 3  คน  เวน้แต่บุตรคนที ่ 3  เป็นฝาแฝดสามารถน ามาเบกิได ้ 4  คน 
2.3 เบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัศกึษาบุตรภายใน  1  ปี  นับตัง้แต่วนัเปิดภาคเรยีนของแต่ละภาค 
จ านวนเงินท่ีเบิกได้ 
1. ระดบัอนุบาลหรอืเทยีบเท่า  เบกิไดปี้ละไม่เกนิ  4,650  บาท 
2. ระดบัประถมศกึษาหรอืเทยีบเท่า  เบกิไดปี้ละไม่เกนิ  3,200  บาท 
3. ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้/มธัยมศกึษาตอนปลาย/หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี(ปวช.)  หรอื

เทยีบเท่า  เบกิไดปี้ละไม่เกนิ  3,900  บาท 
4. ระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า  เบกิไดปี้ละไมเ่กนิ  11,000  บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
 

1. ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.1 พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าชา้นขา้ราชการ  พ.ศ.  2550   
1.2 ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจ่ายเงนิค่าเช่าบา้น  พ.ศ.  2549 

2. สทิธกิารเบกิเงนิคา่เช่าบา้น 
2.1 ไดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างทอ้งที ่ เวน้แต ่

2.1.1 ทางราชการไดจ้ดัทีพ่กัอาศยัใหอ้ยู่แลว้ 
2.1.2 มเีคหสถานเป็นของตนเองหรอืคู่สมรส 
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2.1.3 ไดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างทอ้งทีต่ามค ารอ้งขอของตนเอง 
2.2 ขา้ราชการผูไ้ดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปประจ าส านักงานในทอ้งทีท่ีร่บัราชการครัง้แรกหรอืทอ้งทีท่ี่

กลบัเขา้รบัราชการใหม่  ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าเชา้บา้น  (พระราชกฤษฎกีาเช่าบา้น  2550  (ฉบบัที ่ 
2)  มาตรา  7) 

2.3 ขา้ราชการมสีทิธไิดร้บัเงนิค่าเช่าบา้นตัง้แต่วนัทีเ่ช่าอยู่จรงิ  แต่ไมก่่อนวนัทีร่ายงานตวัเพือ่เขา้รบั
หน้าที(่พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้น  2547  มาตรา  14) 

2.4 ขา้ราชการซึง่มสีทิธไิดร้บัเงนิคา่เช่าบา้นไดเ้ช่าซื้อหรอืผอ่นช าระเงนิกูเ้พือ่ช าระราคาบา้นทีค่า้ง
ช าระอยู่  ในทอ้งทีท่ีไ่ปประจ าส านักงานใหม่  มสีทิธนิ าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรอืคา่ผ่อน
ช าระเงนิกูฯ้  มาเบกิได ้ (พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้น  2547  มาตรา  17) 
 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

 
1. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.1 พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  พ.ศ.  2539   
มาตรา  3  ในพระราชบญัญตันิี้  (ส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง)   
บ านาญ  หมายความว่า  เงนิทีจ่่ายใหแ้กส่มาชกิเป็นรายเดอืนเมื่อสมาชกิภาพของสมาชกิสิน้สุดลง 
บ าเหน็จตกทอด  หมายความว่า  เงนิทีจ่่ายใหแ้ก่สมาชกิ  โดยจา่ยใหค้รัง้เดยีวเมื่อสมาชกิภาพ 

ของสมาชกิสิน้สุดลง 
บ าเหน็จตกทอด  หมายความว่า  เงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ทายาทโดยจ่ายใหค้รัง้เดยีวในกรณีทีส่มาชกิ 

หรอืผูร้บับ านาญถงึแกค่วามตาย 
1.2 พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  (ฉบบัที ่ 2 )  พ.ศ.  2542 

2. ขา้ราชการทกุประเภท  (ยกเวน้ราชการทางการเมอืง)  มสีทิธสิมคัรเป็นสมาชกิ  กบข.  ไดแ้ก ่ 
ขา้ราชการครู   

ขา้ราชการใหม่  ไดแ้ก่  ผูซ้ึง่เขา้รบัราชการหรอืโอนมาเป็นราชการตัง้แต่วนัที ่ 27  มนีาคม  2540  เป็นตน้  
จะตอ้งเป็นสมาชกิ  กบข.  และสะสมเงนิเขา้กองทุน  สมาชกิทีจ่่ายสะสมเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ  3  ของ
เงนิเดอืนเป็นประจ าทุกเดอืน  รฐับาลจะจ่ายเงนิสมทบใหก้บัสมาชกิในอตัรารอ้ยละ  3  ของเงนิเดอืนเป็นประจ า
ทุกเดอืนเช่นเดยีวกนั  และจะน าเงนิดงักลา่วไปลงทุนหาผลประโยชน์เพือ่จ่ายใหก้บัสมาชกิเมื่อกอกจากราชการ 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครแูละบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) 

 
 ในระเบยีบนี้  ช.พ.ค.  หมายความว่า  การฌาปนกจิสงเคราะหช์่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศกึษา
การจดัตัง้  ช.พ.ค.  มคีวามมุ่งหมายเพือ่เป็นการกุศลและมวีตัถุประสงค์ใหส้มาชกิไดท้ าการสงเคราะหซ์ึง่กนั
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และกนัในการจดัการศพและสงเคราะหค์รอบครวัของสมาชกิ  ช.พ.ค.  ทีถ่งึแกก่รรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
จ่ายเงนิค่าจดัการศพและเงนิสงเคราะหค์รอบครวัใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ  ช.พ.ค.  ก าหนด 
 ครอบครวัของสมาชกิ  ช.พ.ค  หมายถงึ  บคุคลตามล าดบั  ดงันี้ 

1. คู่สมรสทีช่อบดว้ยกฎหมาย  บุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย  บุตรบุญธรรม  บุตรนอกสมรสทีบ่ดิารบัรองแลว้   
และบดิามารดาของสมาชกิ  ช.พ.ค. 

2. ผูอ้ยู่ในอุปการะอยา่งบุตรของสมาชกิ  ช.พ.ค. 
3. ผูอุ้ปการะสมาชกิ  ช.พ.ค. 
ผูม้สีทิธไิดร้บัการสงเคราะหต์ามวรรคหนึ่งยงัมชีวีติอยู่  หรอืมผีูร้บัมรดกยงัไม่ขาดสายแลว้แต่กรณีใน 

ล าดบัหนึ่งๆ  บุคคลทีอ่ยู่ในล าดบัถดัไปไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิสงเคราะหค์รอบครวัระเบยีบนี้ 
การสงเคราะหค์รอบครวัของสมาชกิ  ช.พ.ค.  ส าหรบับุตรใหพ้จิารณาใหบุ้ตรสมาชกิ  ช.พ.ค.  ไดร้บั 

ความช่วยเหลอืเป็นเงนิทนุส าหรบัการศกึษาเลา่เรยีนเป็นล าดบัแรก 
สมาชกิ  ช.พ.ค.  ตอ้งระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคน  เป็นผูม้สีทิธริบัเงนิสงเคราะห์ 
สมาชกิ  ช.พ.ค.  มหีนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 
1. ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบนี้ 
2. ส่งเงนิสงเคราะหร์ายศพ  เมื่อสมาชกิ  ช.พ.ค.  อื่นถงึแก่กรรมศพละหนึ่งบาทภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
3. สมาชกิ  ช.พ.ค.  ทีเ่ป็นขา้ราชการประจ า  ขา้ราชการบ านาญและผูท้ีม่เีงนิเดอืนหรอืรายได ้ รายเดอืน  

ตอ้งยนิยอมใหเ้จา้หน้าทีผู่จ้่ายเงนิเดอืนหรอืเงนิบ านาญเป็นผูห้กัเงนิเพือ่ช าระเงนิสงเคราะหร์ายศพ  ณ  
ทีจ่่ายตามประกาศรายชื่อสมาชกิ  ช.พ.ค.  ทีถ่งึแก่กรรม 
 

ค าจ ากดัความ 

 
 แผนการปฏิบติังาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการ
ปฏบิตังิาน  และแสดงรายละเอยีดการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏบิตัิงานของโรงเรยีนบา้นห้วง
ปลาไหล “สงิหะวทิยา” 
ในรอบปีงบประมาณ 
 การใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถงึ  การใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรยีนบา้นห้วงปลาไหล “สงิ
หะวทิยา” เพื่อด าเนินตามแผนการปฏบิตังิานในรอบปี 
 การจดัสรรงบประมาณ  หมายถึง  การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  หรอืพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรอืก่อหนี้ผูกพนั  
ทัง้นี้  อาจด าเนินการโดยใชก้ารอนุมตัเิงนิประจ างวดหรอืโดยวธิกีารอื่นใดตามทีส่ านักงบประมาณก าหนด 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์  หมายถึง ผลสมัฤทธิท์ี่การใช้จ่ายงบประมาณต้องการจะให้เกิดต่อนักเรียน  
บุคลากรโรงเรยีนบา้นหว้งปลาไหล “สงิหะวทิยา” 
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แผนการปฏิบติังาน   หมายถงึ  แผนการปฏบิตังิานของโรงเรยีนบา้นห้วงปลาไหล “สงิหะวทิยา”  ใน
รอบปีงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   หมายถงึ  แผนแสดงรายละเอยีดการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายส าหรบั
โรงเรยีนบา้นหว้งปลาไหล “สงิหะวทิยา”   เพื่อด าเนินงานตามแผนการปฏบิตังิานในรอบปีงบประมาณ 
 โครงการ   หมายถงึ  โครงการทีก่ าหนดขึน้เพื่อใชจ้่ายเงนิเป็นไปตามในระหว่างปีงบประมาณ 

 งบรายจ่าย   หมายถึง  กลุ่มวตัถุประสงคข์องรายจ่าย  ที่ก าหนดใหจ้่ายตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 จ าแนกงบรายจ่ายตามหลกัจ าแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดงันี้ 
 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครฐั ได้แก่ รายจ่ายใน
ลกัษณะเงนิเดอืน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชัว่คราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายทีก่ าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นในลกัษณะดงักล่าว 

งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบรหิารงานประจ า ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายใน
ลกัษณะค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค 
 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายทีก่ าหนดใหจ้่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลกัษณะ ค่าครุภณัฑ์ ค่า
ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง 
 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานองค์กรตามรฐัธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรฐัซึ่งมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตาม
พระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ หน่วยงานในก ากบัของรฐัองคก์ารมหาชน รฐัวสิาหกิจ องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศบิติบุคคล   เอกชนหรือกิจการอันเ ป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถงึ เงนิอุดหนุนงบพระมหากษตัรยิ ์           เงนิอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายทีส่ านกั
งบประมาณก าหนดใหจ้่ายในงบรายจ่ายนี้ 
 งบรายจ่ายอื่น หมายถงึ รายจ่ายทีไ่ม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรอืรายจ่ายที ่               
ส านักงบประมาณก าหนดใหใ้ชจ้่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 

(1) เงนิราชการลบั 
(2) เงนิค่าปรบัทีจ่่ายคนืใหแ้ก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง 
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจดัหา หรือ

ปรบัปรุงครุภณัฑท์ีด่นิหรอืสิง่ก่อสรา้ง 
(4) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 
(5) ค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานองคก์รตามรฐัธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
(6) ค่าใชจ้่ายเพื่อช าระหนี้เงนิกู้ 
(7) ค่าใชจ้่ายส าหรบักองทุน หรอืเงนิทุนหมุนเวยีน 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  
 
กลุ่มการบริหารงบประมาณ 

 นางชณาพรรณ  งามสม ปฏบิตัิหน้าที่หวัหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ มหีน้าที่ดูแล ก ากบัติดตาม 
กลัน่กรอง อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าปรกึษาการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิตัิงานในกลุ่มบรหิาร
งบประมาณ ตามขอบข่ายและภารกิจการบรหิารงบประมาณ ปฏบิตัิหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดระบบบรหิาร
องค์กรการประสานงานและให้บรกิารสนับสนุน ส่งเสรมิให้ฝ่ายบรหิารงบประมาณต่างๆ ในโรงเรยีนสามารถ
บริหารจดัการและด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและ
ใหบ้รกิารขอ้มูล ขา่วสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศกึษาและทรพัยากรทีใ่ชใ้นการจดัการศกึษาแก่เจา้หน้าที่
ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อใหฝ่้ายงานบรหิารจดัการไดอ้ย่างสะดวกคล่องตวัมคีุณภาพและเกดิประสทิธผิล 
ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ   มีดงัน้ี 
1.  การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

ผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิของสถานศกึษา ไดแ้ก่ แผนชัน้เรยีน ขอ้มูลครูนักเรยีน 

และสิง่อ านวยความสะดวกของสถานศกึษา โดยความร่วมมอืของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
2)  จดัท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า  และแผนงบประมาณ 
3)  เสนอแผนงบประมาณขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อใช้

เป็นค าขอตัง้งบประมาณต่อส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
2.  การจดัท าแผนปฏิบติัการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รบัจดัสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐานโดยตรง 

ผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานและผูร้บัผดิชอบโครงการฯ  ดงันี้ 
1)  จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมอืของ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
2)  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3.  การอนุมติัการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรร 

ผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีร่บัผดิชอบเสนอโครงการดงันี้ 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมตัิการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏบิตักิารประจ าปี และแผนการใชจ้่ายเงนิภายใตค้วามร่วมมอืของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ   หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
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1)  ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้องขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกบัสถานศึกษาประเภทที่ 1 เสนอความเหน็ชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน แล้วเสนอ     
ขอโอนหรอืเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณต่อส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพื่อด าเนินการต่อไป 
5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ   หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  รายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ไปยงัส านักงานเขต            

พืน้ทีก่ารศกึษา 
6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  จดัการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการ

ปฏบิตังิานและผลการใชจ้่ายงบประมาณ เพื่อจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานและผลการใชจ้่ายงบประมาณตาม
แบบที่ส านักงบประมาณก าหนด และจดัส่งไปยงัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาก าหนด 

2)  จดัท ารายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเรจ็ในการปฏบิตัิงาน และจดัส่งให้ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาภายในระยะเวลาทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาก าหนด 
7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  ประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
2)  วางแผนประเมนิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลการด าเนินงานของสถานศกึษา 
3)  วเิคราะห์และประเมนิความมปีระสทิธภิาพ ประหยดั และความคุ้มค่าในการใช้ทรพัยากร

ของหน่วยงานในสถานศกึษา 
8.  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

ผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาการศึกษาให้

ด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล คุม้ค่า และมคีวามโปร่งใส 
2)  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ และระบบการรบัจ่ายทุนการศกึษาและเพื่อการพฒันาการศกึษาให้

ด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล คุม้ค่า และมคีวามโปร่งใส 
3)  สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชดิชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศกึษาและทุนเพื่อการพฒันา

สถานศกึษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

9.  การบริหารจดัการทรพัยากรเพ่ือการศึกษา 
ผูร้บัผดิชอบ นางชณาพรรณ  งามสม   หนา้ทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  จดัท ารายการทรพัยากรเพื่อเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศกึษา แหล่ง

เรยีนรู้ในท้องถิ่นทัง้ที่เป็นแหล่งเรยีนรู้ธรรมชาติและภูมปัิญญาท้องถิ่น แหล่งเรยีนรู้ที่เป็นสถานประกอบการ 
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เพื่อการรบัรู้ของบุคลากรในสถานศกึษา นักเรียนและบุคคลทัว่ไปจ าได้เกดิการใช้ทรพัยากรร่วมกนัในการจดั
การศกึษา 

2)  วางระบบหรอืก าหนดแนวปฏบิตัิการใช้ทรพัยากรร่วมกนักบับุคคล หน่วยงานรฐับาลและ
เอกชนเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

3)  กระตุน้ใหบุ้คคลในสถานศกึษาร่วมใชท้รพัยากรภายในและภายนอก รวมทัง้ใหบ้รกิารการ
ใชท้รพัยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิการศกึษาในชุมชน 

4)  ประสานความร่วมมอืกบัผู้รบัผดิชอบแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ ทรพัยากรที่มนุษย์สร้าง
ทรพัยากรบุคคลทีม่ศีกัยภาพใหก้ารสนับสนุนการจดัการศกึษา 

5)  ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้
ทรพัยากรร่วมกนัเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 
10.  การวางแผนพสัด ุ

ผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  การวางแผนพสัดุล่วงหน้า 3 ปี ใหด้ าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 
2)  การจดัท าแผนการจดัหาพสัดุให้ฝ่ายที่ท าหน้าที่จดัซื้อจดัจ้างเป็นผู้ด าเนินการ โดยใหฝ่้าย           

ที่ต้องการใช้พสัดุ จดัท ารายละเอียดพสัดุที่ตอ้งการ คอืรายละเอยีดเกีย่วกบัปรมิาณ ราคา คุณลกัษณะเฉพาะ 
หรอืแบบรูปรายการและระยะเวลาที่ต้องการนี้ต้องเป็นไปตามแผนปฏบิตัิการประจ าปี (แผนปฏบิตัิ งาน) และ
ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งใหฝ่้ายทีท่ าหน้าทีจ่ดัซื้อจดัจา้ง
เพื่อจดัท าแผนการจดัหาพสัดุ 

3)  ฝ่ายทีจ่ดัท าแผนการจดัหาพสัดุท าการรวบรวมขอ้มูลรายละเอยีดจากฝ่ายทีต่อ้งการใชพ้สัดุ
โดยมกีารสอบทานกบัแผนปฏบิตัิงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
ความเหมาะสมของวธิกีารจดัหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่าหรอืการจดัท าเองแลว้จ าน าขอ้มูลทีส่อบทานแล้วมา
จดัท าแผนการจดัหาพสัดุในภาพรวมของสถานศกึษา    
11.  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพ่ือสนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  ก าหนดแบบรูปรายการหรอืคุณลกัษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตัง้งบประมาณ ส่งให้

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
2)  กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณ

ลกัษณะเฉพาะไดโ้ดยใหพ้จิารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมกใ็หก้ าหนดตามความตอ้งการโดยยดึ
หลกัความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กบัทางราชการ 
12.  การจดัหาพสัด ุ

ผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  การจดัหาพสัดุถอืปฏบิตัติามระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุของส่วนราชการและค าสัง่มอบอ านาจ

ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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2)  การจดัท าพสัดุถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศกึษาว่าดว้ยการใหส้ถานศกึษารบัจดัท ารบั
บรกิาร 

   
13.  การควบคมุดแูล บ ารงุรกัษาและจ าหน่ายพสัดุ 

ผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  จดัท าทะเบยีนคุมทรพัยส์นิและบญัชวีสัดุไม่ว่าจะไดม้าดว้ยการจดัหาหรอืการรบับรจิาค 
2)  ควบคุมพสัดุใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มการใชง้าน 
3)  ตรวจสอบพสัดุประจ าปี และใหม้กีารจ าหน่ายพสัดุทีช่ ารุด เสื่อมสภาพหรอืไม่ใชใ้นราชการ

อกีต่อไป 
4)  พสัดุทีเ่ป็นที่ดนิหรอืสิง่ก่อสร้าง กรณีที่ไดม้าดว้ยเงนิงบประมาณใหด้ าเนินการขึน้ทะเบยีน    

เป็นราชพสัดุ กรณีที่ได้มาจากการรบับรจิาคหรอืจากเงนิรายได้สถานศกึษาให้ขึน้ทะเบยีนเป็นกรรมสทิธิข์อง
สถานศกึษา 
14.  การรบัเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการจ่ายเงิน 

ผูร้บัผดิชอบ หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  การปฏบิตัิเกี่ยวกบัการรบัเงนิ และการจ่ายเงนิให้ปฏบิตัิตามระเบยีบที่กระทรวงการคลงั

ก าหนดคอื ระเบยีบการเก็บรกัษาเงนิและการน าเงนิส่งคลงัในหน้าทีข่องอ าเภอ พ.ศ. 2520  โดยสถานศกึษา
สามารถก าหนดวธิปีฏบิตัเิพิม่เตมิไดต้ามความเหมาะสมแต่ตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบดงักล่าว 

2)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรกัษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด             
คอืระเบยีบการเกบ็รกัษาเงนิและการน าเงนิส่งคลงัในส่วนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม  
15.  การน าเงินส่งคลงั 

ผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานดงันี้ 
1)  การน าเงนิส่งคลงัให้น าส่งต่อส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้

ตามระเบยีบการเกบ็รกัษาเงนิและการน าเงนิส่งคลงัในหน้าทีข่องอ าเภอพ.ศ. 2520   หากน าส่งเป็นเงนิสดใหต้ัง้
คณะกรรมการน าส่งเงนิดว้ย 
 
16.  การจดัท าบญัชีการเงิน 

ผู้รบัผิดชอบ หน้าท่ีรบัผิดชอบปฏิบติังานดงัน้ี 
1)  ให้จดัท าบญัชกีารเงนิตามระบบที่เคยจดัท าอยู่เดมิ คอื ตามระบบที่ก าหนดไว้ในคู่มอืการ

บญัชหีน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรอืตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544  แลว้       แต่
กรณี 
17.  การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ผู้รบัผิดชอบ  หน้าท่ีรบัผิดชอบปฏิบติังานดงัน้ี 
1)  จดัท ารายงานตามที่ก าหนดในคู่มอืการบญัชสี าหรบัหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรอื ตาม

ระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อยพ.ศ. 2515 แลว้แต่กรณี 
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2)  จดัท ารายงานการรบัจ่ายเงนิรายไดส้ถานศกึษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานก าหนด คอื ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์อตัราและ
วธิกีารน าเงนิรายไดส้ถานศกึษาไปจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีเ่ป็นนิตบิุคคลรายได้
สถานศกึษาไปจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัการของสถานศกึษาทีเ่ป็นนิตบิุคคลในสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 
18.  การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน 

ผู้รบัผิดชอบ  หน้าท่ีรบัผิดชอบปฏิบติังานดงัน้ี 
1)  แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดท าตามแบบที่ก าหนดในคู่มอืการบญัชี

ส าหรบัหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรอืตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 
 
 
 

 



 

คู่มืองานบริหารทั่วไป 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑ 



งานด้านการบริหารทัว่ไป 
 

  เป็นภารกจิหนึ่งของโรงเรยีนในการสนับสนุน  ส่งเสรมิการปฏบิตังิาน ของโรงเรยีนใหบ้รรลุ
ตามนโยบาย  และมาตรฐานการศกึษาทีโ่รงเรยีนก าหนดใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล  เช่น  
การด าเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  งานพฒันาระบบและ
เครอืขา่ย  ขอ้มูลสารสนเทศ  การประสานและพฒันาเครอืขา่ยการศกึษา  การจดั ระบบการบรหิาร
และพฒันาองคก์ร  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ การส่งเสรมิ  สนับสนุนดา้นวชิาการ  งบประมาณ  
บุคลากรและบรหิารทัว่ไป  การดูแลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม  การจดัท าส ามะโนผูเ้รยีน  
การรบันักเรยีน  การส่งเสรมิและประสานงานการศกึษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอธัยาศยั  
การระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา  งานส่งเสรมิงานกจิการนักเรยีน  การประชาสมัพนัธ ์งาน
การศกึษา การส่งเสรมิสนับสนุน  และสถาบนัสงัคมอืน่ทีจ่ดัการศกึษา  งานประสานราชการกบัเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาและหน่วยงานอื่น  การจดัระบบการควบคมุในหน่วยงาน  งานบรกิารสาธารณะ 
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บทบาทและหน้าท่ีของกลุ่มบริหารทัว่ไป 

 

หวัหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไป 

 
  มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้ 
  1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะรองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารทัว่ไปของโรงเรยีน 
  2. เป็นทีป่รกึษาของผูอ้ านวยการโรงเรยีนเกีย่วกบังานบรหิารทัว่โรงเรยีน 
  3. ก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานของกลุ่มบรหิารทัว่ไปให้ด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
และมปีระสทิธภิาพ 
  4. ก าหนดหน้าทีข่องบคุลากรในกลุ่มบรหิารทัว่ไป และควบคุมการปฏบิตังิานของ
ส านักงานบรหิารทัว่ไป   
  5. บรหิารจดัการในสายงานตามบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  6. ก ากบั ตดิตาม ใหง้านแผนงานและบรหิารทัว่ไป ประสานฝ่ายต่างๆ  เพื่อด าเนิน
กจิกรรม งาน โครงการ ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิาร และปฏบิตักิารของโรงเรยีน 
  7. ก ากบั ตดิตาม ประสานงานใหม้กีารรวบรวมขอ้มูล สถติเิกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปให้
เป็นปัจจุบนั เพือ่น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา และแกไ้ขปัญหา 
  8. ควบคมุ ก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรใน
กลุ่มบรหิารทัว่ไป อย่างต่อเนื่อง 
  9. ตดิตามประสานประโยชน์ของคร ู ผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ละปฏบิตัหิน้าทีพ่เิศษ  เพื่อสรา้งขวญั
และก าลงัใจ 
  10.  วนิิจฉยัสัง่การงานทีร่บัมอบหมายไปยงังานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  11. ตดิตามผลสมัฤทธิแ์ละประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่สรุปปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการพฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
  12.  ก ากบั ตดิตาม ใหง้านตดิตามประเมนิผล และประสานงาน ด าเนินการตดิตามการ
ปฏบิตังิานของทกุงานพรอ้มรายงานผลการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 
  13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนวดันางแกว้ 
  14.  ตดิตอ่ประสานงานระหว่างโรงเรยีนกบัหน่วยงานภายนอกในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
บรหิารทัว่ไป 
  15.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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 งานส านักงานกลุ่มบริหารทัว่ไป  

 
  1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทัว่ไป  
  มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้ 
       1.1  จดัท าแผนพฒันางาน/โครงการ แผนปฏบิตัริาชการและปฏทินิงานเสนอรองกลุ่ม
บรหิารทัว่ไปเพื่อจดัสรรงบประมาณ 
      1.2  จดัหา  จดัซือ้ทรพัยากรทีจ่ าเป็นในส านกังานกลุ่มบรหิารทัว่ไป 
       1.3  จดัท าทะเบยีนรบั – ส่ง หนังสอืราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสอืของ
ส านักงาน ใหเ้ป็นหมวดหมูม่รีะบบการเกบ็เอกสารทีส่ามารถคน้หาเรื่องไดอ้ย่างรวดเรว็ 
       1.4  โตต้อบหนงัสอืราชการ  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร  หลกัฐานใหถู้กตอ้งตาม
ระเบยีบของงานสารบรรณอย่างรวดเรว็และทนัเวลา 
       1.5  จดัส่งหนงัสอืราชการ  เอกสารของกลุ่มบรหิารทัว่ไป ใหง้านทีร่บัผดิชอบและตดิตาม
เรื่องเกบ็คนืจดัเขา้แฟ้มเรื่อง 
      1.6  จดัพมิพเ์อกสารและจดัถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบรหิารทัว่ไป เช่น บนัทกึ
ขอ้ความ  แบบส ารวจแบบสอบถาม แบบประเมนิผลงานระเบยีบและค าสัง่ 
       1.7  ประสานงานดา้นขอ้มูลและร่วมมอืกบักลุม่บรหิารงานต่าง ๆ ในโรงเรยีน เพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจและร่วมมอือนัดตี่อกนัในการด าเนนิงานตามแผน 
      1.8  ประเมนิผลและสรุปรายงานผลปฏบิตัริาชการประจ าปี 
       1.9  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

2. งานพสัดกุลุ่มบริหารทัว่ไป 
        2.1  ประสานงานในกลุ่มงานบรหิารทัว่ไป วางแผน จดัซื้อ จดัหาวสัดุ  ครุภณัฑท์ีจ่ าเป็นใน
การซ่อมแซมอาคารสถานที ่สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกทีช่ ารุด  โดย
ประสานงานกบัพสัดุโรงเรยีน    
        2.2  จดัท าบญัชคีวบคมุการเบกิจ่ายวสัดุ  ยมืวสัดุใหถู้กตอ้งมรีะบบและเป็นปัจจุบนั 
       2.3  จดัท าระเบยีบ  แนวปฏบิตั ิแบบรายงาน  แบบฟอรม์ต่าง ๆ  ทีจ่ าเป็นในการใหบ้รกิาร
ปรบัซ่อม 
        2.4  ตดิตามการปรบัซ่อมและบ ารุงรกัษาสภาพวสัดุ  ครภุณัฑใ์หม้อีายกุารใชง้านยาวนาน 
        2.5  ประเมนิ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษาและรายงานต่อผูเ้กีย่วขอ้ง 
        2.6  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทัว่ไป 
        3.1  วางแผนงาน/โครงการ และจดัทรพัยากรทีใ่ชใ้นงานสารสนเทศของกลุม่บรหิารทัว่ไป 
        3.2  ประสานงานดา้นความร่วมมอืเกีย่วกบัขอ้มูลกบังานตา่ง ๆ  เพือ่รวบรวมและจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและทนัสมยัทีจ่ะบ่งบอกถงึสภาพปัญหาความตอ้งการ 
        3.3  รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบันโยบายของโรงเรยีน  เกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานแนว
ทางการปฏริูปการศกึษา 
       3.4  จดัท าเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลใหก้ลุ่มงาน ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการวางแผนแกปั้ญหาหรอื
พฒันางานในกลุม่งานตอ่ไป 
       3.5  ร่วมมอืกบัสารสนเทศของโรงเรยีน  เผยแพร่งานของกลุม่บรหิารทัว่ไป 
       3.6  ประเมนิ สรุป รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีการศกึษา 
       3.7  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทัว่ไป 
      4.1  ประสานงานจดัท าแผนพฒันางาน  แผนปฏบิตัริาชการ/โครงการ ปฏทินิปฏบิตังิาน
กลุ่มบรหิารทัว่ไป เสนอผูบ้รหิารเพื่อจดัสรรงบประมาณ 
       4.2  พจิารณาจดัแผนงาน/โครงการของกลุม่บรหิารทัว่ไป ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ
โรงเรยีนและเกณฑป์ระเมนิมาตรฐานและการปฏริูปการศกึษา 
      4.3  ก ากบั  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ใหเ้กดิการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแผน 
      4.4  ประสานงานกบัแผนงานของโรงเรยีนและกลุ่มงานตา่ง ๆ เพื่อน าเอาเทคโนโลยมีาใช้
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
      4.5  ประเมนิ สรุป รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 
      4.6  ปฏบิตังิานอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   
 
   มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้         
      1.  วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏบิตังิานดา้นอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดลอ้มตลอดจนการตดิตามการปฏบิตังิานของนักการ แม่บา้นท าความสะอาด         
      2.  วางแผนร่วมกบัแผนงานโรงเรยีน พสัดุโรงเรยีน เพือ่เสนอของบประมาณจดัสรา้ง
อาคารเรยีน และอาคารประกอบ   เช่น  หอ้งเรยีน  หอ้งบรกิาร  หอ้งพเิศษใหเ้พยีงพอ  กบัการใช้
บรกิารของโรงเรยีน 
      3.  จดัซื้อ  จดัหาโต๊ะ เกา้อี้  อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ท าความสะอาดหอ้งเรยีน  หอ้ง
บรกิารหอ้งพเิศษ ใหเ้พยีงพอและอยู่ในสภาพทีด่อียู่ตลอดเวลา 
     4.  จดัเครื่องมอืรกัษาความปลอดภยัในอาคาร  ตดิตัง้ในทีท่ีใ่ชง้านไดส้ะดวกใชง้านไดท้นัท ี
     5.  จดับรรยากาศภายในอาคารเรยีน  ตกแต่งอย่างสวยงาม  เป็นระเบยีบ  ประตูหนา้ต่าง
อยู่ในสภาพด ี ดูแลสอีาคารต่าง ๆใหเ้รยีบรอ้ย  มป้ีายบอกอาคารและหอ้งต่าง ๆ  
    6.  ประสานงานกบัพสัดุโรงเรยีนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภณัฑ ์ โต๊ะ  เกา้อี ้และ
อื่น ๆใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่รยีบรอ้ย 
    7.  ดูแลความสะอาดทัว่ไปของอาคารเรยีน  หอ้งน ้า  หอ้งสว้ม  ใหส้ะอาด  ปราศจากกลิน่
รบกวน 
    8.  ตดิตาม  ดูแลใหค้ าแนะน าในการใชอ้าคารสถานที่  โดยการอบรมนักเรยีนในดา้นการ
ดูแลรกัษาทรพัยส์นิสมบตัขิองโรงเรยีน 
     9.  ประสานงานกบัพสัดุโรงเรยีนในการจ าหน่ายพสัดุเสื่อมสภาพออกจากบญัชพีสัดุ 
    10.  ประสานงานกบัหวัหน้าอาคาร โดยน าขอ้เสนอแนะ  มาปรบัปรุงงานใหท้นัเหตุการณ์
และความตอ้งการของบุคลากรในโรงเรยีน 
    11.  อ านวยความสะดวกในการใชอ้าคารสถานทีแ่ก่บุคคลภายนอก  รวมทัง้วสัดุอื่น ๆ 
จดัท าสถติกิารใหบ้รกิารและรวบรวมขอ้มูล        
    12.  ประเมนิ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี
การศกึษา        
    13.  ปฏบิตังิานอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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งานสาธารณูปโภค    

 
   มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้ 
  1. จดัท าแผนงานพฒันางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผูบ้รหิาร  เพื่อจดัสรรงบประมาณ         
  2.  จดัซื้อ  จดัหา สาธารณูปโภคในโรงเรยีนใหเ้พยีงพออยู่ตลอดเวลา 
  3.  ก าหนดขอ้ปฏบิตัแิละตดิตามการใชน้ ้า  ใชไ้ฟฟ้าใหเ้ป็นไปอย่างประหยดั 
  4.  จดับรกิารและตดิตามการใชส้าธารณูปโภคใหเ้ป็นไปอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
  5.  มมีาตรการตรวจสอบคุณภาพของน ้าดื่ม น ้าใช ้เครื่องกรองน ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า ตู้
โทรศพัทแ์ละสาธารณูปโภคอื่น ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพทีไ่ดม้าตรฐาน 
  6.  จดัท าป้ายค าขวญั  ค าเตอืน  เกีย่วกบัการใชน้ ้า ใชไ้ฟฟ้า และโทรศพัท ์
  7.  ร่วมมอืกบังานกจิกรรมนกัเรยีน   อบรมนักเรยีนเกีย่วกบัการใชไ้ฟฟ้า  ใชโ้ทรศพัท ์
  8.  ส ารวจ รวบรวม ขอ้มูลเกีย่วกบัสาธารณูปโภคทีช่ ารุด 
  9.  ซอ่มแซมสาธารณูปโภคทีช่ ารุดใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ี และปลอดภยัอยู่ตลอดเวลา 
  10.  ประเมนิผลและสรุปรายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนงาน/โครงการ 
  11.  ปฏบิตังิานอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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งานธรุการ และสารบรรณ 

 
   มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้ 
  1.    รบั-ส่งเอกสาร  ลงทะเบยีนหนังสอืเขา้ – ออก จดัส่งหนังสอื เขา้หรอืเอกสารให้
หน่วยงานหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.    จดัท าค าสัง่และจดหมายเวยีนเรื่องตา่ง ๆ เพื่อแจง้ใหก้บัครูและผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 
  3.    เกบ็ หรอืท าลายหนังสอื เอกสารต่าง ๆตามระเบยีบงานสารบรรณ 
  4.    รวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และวธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง
ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ และเวยีนใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
  5.    รา่งและพมิพห์นังสอืออก หนังสอืโตต้อบถงึส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น  
  6.    ตดิตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางโรงเรยีนและเกบ็รวบรวมเพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการอา้งองิ  
  7.    ประสานงานการจดัส่งจดหมาย ไปรษณีย ์พสัดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
  8.    เป็นทีป่รกึษาของรองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไปในเรื่องงานสารบรรณ 
  9.   ควบคุมการรบั – ส่ง หนังสอืของโรงเรยีน (E – Office) 
  10. บรกิารทางจดหมายและสิง่ตพีมิพท์ีม่มีาถงึโรงเรยีน 
  11. จดัหนังสอืเขา้แฟ้มเพือ่ลงนาม 
  1๒. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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 งานยานพาหนะ   

 
  มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้ 
  1. จดัท าแผนงาน / โครงการ เกีย่วกบัการจดัหา   บ ารุงรกัษา   การใหบ้รกิารยานพาหนะ
แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรยีนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมตัิ           
  2. ก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ใหค้วามรู ้พนักงานขบัรถ   ตลอดจนพจิารณา จดัและ
ใหบ้รกิารพาหนะแก่บคุลากร 
  3. ก ากบั ตดิตาม จดัท าขอ้มูล สถติ ิการใช ้และใหบ้รกิารยานพาหนะของโรงเรยีน 
  4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซอ่มบ ารุง เพื่อใหพ้าหนะใชก้ารได ้และปลอดภยัตลอดเวลา  ให้
ค าแนะน า เสนอผูม้อี านาจอนุมตัิ 
  5. ประเมนิสรุปผลการด าเนนิงานประจ าปี 
  6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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 งานประชาสมัพนัธ ์

 
  มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสมัพนัธใ์หส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและจุดประสงคข์องโรงเรยีน 
  2. ประสานงาน ร่วมมอืกบักลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรยีนในการด าเนนิงานดา้น
ประชาสมัพนัธ ์
  3. ตอ้นรบัและบรกิารผูม้าเยีย่มชมหรอืดูงานโรงเรยีน 
  4. ตอ้นรบัและบรกิารผูป้กครองหรอืแขกผูม้าตดิต่อกบันกัเรยีนและทางโรงเรยีน 
  5. ประกาศขา่วสารของกลุ่มสาระฯ หรอืขา่วทางราชการใหบุ้คลากรในโรงเรยีนทราบ 
  6. ประสานงานดา้นประชาสมัพนัธท์ัง้ในและนอกโรงเรยีน 
  7. เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัพธิกีารหรอืพธิกีรในงานพธิกีารต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
  8. เผยแพร่กจิกรรมตา่ง ๆ และชื่อเสยีงของโรงเรยีนทางสือ่มวลชน 
  9. จดัท าเอกสาร – จุลสารประชาสมัพนัธเ์พื่อเผยแพร่ขา่วสาร  รายงานผลการปฏบิตังิาน
และความเคลือ่นไหวของโรงเรยีนใหน้ักเรยีนและบุคลากรทัว่ไปทราบ 
  10. รวบรวม  สรุปผลและสถติติ่าง ๆ เกีย่วกบังานประชาสมัพนัธแ์ละจดัท ารายงาน
ประจ าปีของงานประชาสมัพนัธ ์
  11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรยีนบรมราชนิีนาถราชวทิยาลยั 
  12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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งานพยาบาลและอนามยั   

 
   มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานอนามยัโรงเรยีนให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องโรงเรยีน 
   2. ประสานงานกบักลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละงานต่าง ๆ ของโรงเรยีน ในการด าเนินงานดา้น
อนามยัโรงเรยีน 
  3. ควบคมุ  ดูแล หอ้งพยาบาลใหส้ะอาด ถกูสุขลกัษณะ 
  4. จดัเครื่องมอื เครื่องใช ้และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รกัษาพยาบาลใหพ้รอ้มและใช้
การไดท้นัท ี
  5. จดัหายาและเวชภณัฑ ์ เพื่อใชใ้นการรกัษาพยาบาลเบื้องตน้ 
  6. จดัปฐมพยาบาลนกัเรยีน ครู – อาจารย ์และคนงานภารโรงในกรณีเจบ็ป่วย และน าส่ง
โรงพยาบาลตามความจ าเป็น 
  7. จดับรกิารตรวจสุขภาพนักเรยีน ครู – อาจารย ์นักการภารโรงและชุมชนใกลเ้คยีง 
  8. จดัท าบตัรสุขภาพนักเรยีน ท าสถติ ิบนัทกึสขุภาพ สถตินิ ้าหนกัและส่วนสงูนกัเรยีน 
  9. ตดิต่อแพทยห์รอืเจา้หน้าทีอ่นามยัใหภ้มูคิุม้กนัแก่บุคลากรของโรงเรยีนหรอืชุมชน
ใกลเ้คยีง 
  10. ตดิต่อประสานงานกบัผูป้กครองนักเรยีนในกรณีนักเรยีนเจบ็ป่วย 
  11. แนะน าผูป่้วย  ญาต ิ ประชาชนถงึการปฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากโรค ใหภู้มคิุม้กนัโรค 
  12. ใหค้ าแนะน าปรกึษาดา้นสขุภาพนักเรยีน 
  13. ประสานงานกบัครูแนะแนว ครูทีป่รกึษาหรอืครูผูส้อนเกีย่วกบันักเรยีนทีม่ีปัญหาดา้น
สุขภาพ 
  14. ใหค้วามร่วมมอืดา้นการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรอืกจิกรรมของโรงเรยีนตาม
ควรแก่โอกาส 
  15. จดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพอนามยั เช่น จดันิทรรศการเกีย่วกบัสุขภาพอนามยั จดัตัง้
ชมรม ชุมชน  อาสาสมคัรสาธารณสุข 
  16. จดัท าสถติ ิขอ้มูลทางดา้นสุขภาพอนามยัและจดัท ารายงานประจ าภาคเรยีน ประจ าปี
ของงานอนามยั 
  17. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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งานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 
  มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้ 
  1. รวบรวมประมวลวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลทีใ่ชใ้นการประชุมคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  2. สนับสนุนขอ้มูล รบัทราบหรอืด าเนินการตามมตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
  3. ด าเนินงานดา้นธุรการในการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  4. จดัท ารายงานการประชุมและแจง้มตทิีป่ระชุมใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อทราบด าเนินการหรอื
ถอืปฏบิตัแิลว้แต่กรณี 
  5. ประสานการด าเนินงานตามมตกิารประชุมในเรื่องการอนุมตั ิอนุญาต สัง่การ เร่งรดั การ
ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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งานชุมชนสมัพนัธ์และบริการสาธารณะ   

 
  มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้ 
  1.  วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏบิตังิานดา้นชุมชนสมัพนัธแ์ละบรกิาร
สาธารณะตลอดจนการตดิตามการปฏบิตังิาน 
  2.  รวบรวมวเิคราะหข์อ้มูลของชุมชน  เพื่อน าไปใชใ้นงานสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง
ชุมชนกบัโรงเรยีนและบรกิารสาธารณะ 
  3.  ใหบ้รกิารชุมชนในดา้นขา่วสาร  สุขภาพอนามยั  อาคารสถานที ่ วสัดุ  ครุภณัฑ ์ และ
วชิาการ 
  4.   จดักจิกรรมเพือ่พฒันาชุมชน  เชน่ การบรจิาควสัด ุสิง่ของ อุปโภคบรโิภค ใหค้วามรู้
และจดันิทรรศการ  
  5.  การมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่
เกีย่วกบัชุมชน 
  6.  สนับสนุนส่งเสรมิใหม้กีารจดัตัง้องคก์รต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลอืโรงเรยีน เช่น สมาคมฯ 
มูลนิธ ิ           
  7.  ประสานและใหบ้รกิารแกค่ณะครู ผูป้กครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆทัง้ภาครฐัและ
เอกชนในดา้น อาคารสถานที่  วสัดุ ครภุณัฑ ์ บุคลากร  งบประมาณ 
  8.  รวบรวมขอ้มูล จดัท าสถติ ิ          
  9.  ประเมนิสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศกึษา 
  10.  ปฏบิตังิานอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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งานป้องกนัอบุติัเหตุและอคัคีภยั 

 
  มหีน้าทีร่บัผดิชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้ 
  1. จดัท าแผนงาน / โครงการ เกีย่วกบัการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัอุบตัเิหตุและ
อคัคภียั ของโรงเรยีน 
  2. ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัอุบตัเิหตุและอคัคภียั   ใหค้วามรูน้กัเรยีน ครู และ
บุคลากร 
  3. ก ากบั ตดิตาม จดัท าขอ้มูล สถติ ิต่างๆ เกีย่วกบัการป้องกนัอุบตัเิหตุและอคัคภียั    
  4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซอ่มบ ารุง เพื่อใหอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัใชก้ารได ้และปลอดภยั
ตลอดเวลา  ใหค้ าแนะน า เสนอผูม้อี านาจอนุมตัิ 
  5. ประเมนิสรุปผลการด าเนนิงานประจ าปี 
  6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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