คู่มือการบริหารการจัดการสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านก้างปลา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่ง โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ที่

/ 2558

เรื่อง แต่งตั้ง คณะครูปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบข่ำย และภำรกิจ กำรบริหำร และจัดกำรสถำนศึกษำ
.............................................................................
เพื่อให้กำรบริหำร และจัดกำรสถำนศึกษำ สอดคล้องกับกำรบริหำร กำรศึกษำของกระทรวง
ศึกษำธิกำร ตำมโครงสร้ำงใหม่ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่ำ กำรบริหำร และ จัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ จะ
เปลี่ยนแปลง ไปจำกเดิม อย่ำงมำก กล่ำวคือ มีอำนำจหน้ำที่ ในกำรบริหำร และจัดกำรศึกษำ ทำงด้ำนวิชำกำร
งบประมำณ บุคลำกรบริหำรทั่วไปและดำเนินกำร ได้อย่ำงคล่องตัว ตำมกำรปฏิรูปกำรศึกษำมีควำมมุ่งหมำยที่
จะจัดกำรศึกษำเพื่อ กำรพัฒนำ คนไทยเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีควำมสำมำรถ และมีควำมสุข กำร
ดำเนินงำน ให้บรรลุ เป้ำหมำย อย่ำงมีพลัง และ มีประสิทธิภำพ จำเป็นที่จะต้อง มีกำรกระจำยอำนำจ และให้
ทุกฝ่ำย มีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
และเป็นไปตำม หลักกำรของพระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ พ. ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีกำร จัดระบบโครงสร้ำง และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ของไทยมีเอกภำพ เชิงนโยบำย
และมีควำมหลำกหลำย ในทำงปฏิบัติ มีกำรกระจำยอำนำจ ไปสู่เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำดังปรำกฏ
ในบทบัญญัติ มำตรำที่ 39 ที่ว่ำ
“มำตรำ 39 กำหนดให้กระทรวงกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรศึกษำทำงด้ำนวิชำกำร
งบประมำณ กำรบริหำรบุคคล และกำรบริหำรทั่วไปไปยังคณะกรรมกำร และสำนักงำนเขต พื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำโดยตรง”
กำรกระจำยอำนำจดังกล่ำว จะทำให้สถำนศึกษำ มีควำมคล่องตัว มีสละในกำรบริหำรจัดกำร เป็นไป
ตำมหลักของกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียน เป็นฐำน ( school based management ) ซึ่งเป็นกำรสร้ำง
รำกฐำนและควำมเข้มแข็ง สำมำรถจัดกำรศึกษำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำนและสำมำรถพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง
จำกแนวคิดดังกล่ำว เพื่อให้สถำนศึกษำมีควำมคล่องตัวมีอิสระและควำมเข้มแข็ง รัฐ จึงให้
สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล โดยมีบัญญัติไว้ ในพระรำชบัญญัติ ระเบียบกำรบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร
พ. ศ. 2546 ในมำตรำ 35 ดังนี้
“มำตรำ 35 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำนตำมมำตรำ 34 (2) เฉพำะที่โรงเรียน มีฐำนะเป็น
นิติบุคคล เมื่อมีกำรยุบเลิกสถำนศึกษำ ตำมวรรคที่ 1 ให้ควำมเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง”

ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำร สถำนศึกษำ และกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของข้ำรำชกำรครู ของโรงเรียนบ้ำน
ก้ำงปลำ ด้วยควำมเอำใจใส่ รับผิดชอบงำน ดำเนินไปได้ ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพเต็ม
ควำมสำมำรถ ก่อให้เกิดผลดี แต่งำนที่ได้รับมอบหมำย และเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร เน้นกระบวนกำรพัฒนำ
เป็นระบบให้เต็มตำมศักยภำพ เพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียน และสถำนศึกษำโดยตรงจึงขอแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อ
ต่อไปนี้รับผิดชอบขอบข่ำยกำรบริหำร สถำนศึกษำทั้ง 4 ด้ำนและงำนอื่นๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่
สั่ง ณ วันที่

เดือน พฤษภำคมพ. ศ. 2558
เดือน พฤษภำคมพ. ศ. 2558
ลงชื่อ................................................
( นำยพลไชย พลเพชร )
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ

ขอบข่ำย ภำรกิจ กำรบริหำรงำนกำรจัดกำรสถำนศึกษำทั้ง 4 งำน ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
นำยพลไชย พลเพชร

แนวทำงกำรปฏิบัติ
บังคับบัญชำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ บริหำรกิจกำร ของสถำนศึกษำ กำรวำงแผน กำร
ปฏิบัติงำน กำรควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน ทั้ง 4
งำนงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมำย ระเบียบแบบแผน
ต่ำงๆ รวมทั้งนโยบำยของกระทรวง ทบวง กรม และมติของ
คณะรัฐมนตรี ตำมสำยงำนบังคับบัญชำ
มีหน้ำที่ โดยปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ในกำรช่วยบริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ
กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม กำกับติดตำมดูแล
1. รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนก้ำงปลำ ใน
กรณีผู้อำนวยกำรโรงเรียนไปรำชกำรหรือไม่อำจสำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรหรือที่ได้รับมอบหมำย
2. กำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงำนบุคคลกำร
บริหำรงำนงบประมำณกำรบริหำรงำนทั่วไปให้ถูกต้องตำมระเบียบ
แบบแผน ของทำงรำชกำร และควบคุมงำนทั้ง 4 งำน และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ให้ทันตำมกำหนดเวลำ พิจำรณำกลั่นกรอง บันทึกควำม
คิดเห็น ก่อนที่จะเสนอผู้อำนวยกำรโรงเรียน
3. รับผิดชอบงำนนโยบำย และงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

ผู้รับผิดชอบ

แนวทำงกำรปฏิบัติ

นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์

หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
มีหน้ำที่ควบคุมดูแล กำกับ ติดตำมกำรบริหำรงำนวิชำกำร
ประสำนควำมร่ ว มมื อ ทุ ก ฝ่ ำ ย เพื่ อ น ำเสนอผู้ บ ริ ห ำรโรงเรี ย น
ตำมลำดับ และสรุปผลกำรปฏิบัติงำน

นำงวรำภรณ์ บัวชุม

หัวหน้าการบริหารงบประมาณ
มีหน้ำที่ควบคุมดูแล กำกับติดตำม กำรบริหำรงบประมำณ
ประสำนควำมร่วมมือทุกฝ่ำย เพื่อเสนอผู้บริหำรโรงเรียน ตำมลำดับ
และสรุปผลกำรปฏิบัติงำน

นำงณิชำกร พลเวียง

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล กำกับติดตำม กำรบริหำรงำนบุคคล
ประสำนควำมร่วมมือทุกฝ่ำยเพื่อนำเสนอผู้บริหำรโรงเรียน
ตำมลำดับและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน

นำงมลธิยำ วิลัยรัตน์

หัวหน้าการบริหารงานทั่วไป
มีหน้ำที่ควบคุมดูแล กำกับติดตำม กำรบริหำรงำนทั่วไป
ประสำนควำมร่วมมือเพื่อนำเสนอผู้บริหำรโรงเรียน ตำมลำดับและ
สรุปผลกำรปฏิบัติงำน

1. กำรบริหำรงำนวิชำกำร
งำนวิชำกำรเป็นงำนหลักหรือเป็นภำรกิจหลักของสถำนศึกษำที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม๖ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มุ่งให้กำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปให้
สถำนศึกษำให้มำกที่สุด ด้วยเจตนำรมณ์ที่จะให้สถำนศึกษำดำเนินกำรได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง ในกำรบริหำรจัดกำร สำมำรถพัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ตลอดจนกำรวัดผล ประเมินผล รวมทัง้ กำรวัดปัจจัยเกื้อหนุนกำร พัฒนำคุณภำพนักเรียน
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
ขอบข่ำย/ ภำรกิจ
1. กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร
2. กำรพัฒนำหรือกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ กำรให้ควำมเห็น กำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น
3. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
4. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
5. กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
6. กำรวัดผล ประเมินผล กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
7. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
8. กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
9. กำรนิเทศ กำรศึกษำ
10. กำรแนะแนว
11. กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
12. กำรส่งเสริมชุมชน ให้มี ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
13. กำรประสำนควำมร่วมมือ ในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น
14. กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัวองค์กรหน่วยงำนสถำนประกอบกำรและ
สถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
15. กำรจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
16. กำรคัดเลือกหนังสือเรียน เพื่อใช้ในกำรศึกษำ
17. กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ

1. การวางแผนงานด้านวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
1 นำยพลไชย พลเพชร
2 นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

แนวทำงกำรปฏิบัติ
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ช่วงชั้น ของ
หลักสูตร กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดทำสำระกำร
เรียนรู้รำยปี หรือ รำยภำค ระดับประถมศึกษำ และ
ระดับมัธยมศึกษำ
กำหนดโครงสร้ำง หลักสูตรสถำนศึกษำแต่ละระดับ
หน่วยน้ำหนัก และสัดส่วนเวลำเรียน
กำรจัดทำรำยวิชำและคำอธิบำย
จัดทำหน่วยกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
กำหนดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กำหนดสื่อกำรเรียนรู้และหน่วยกำรเรียน
กำหนดระเบียบวิธีกำร วัดและประเมินผลอ้ำงอิง

- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ. ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 หมวดที่ 4 แนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 22-30
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
- นโยบำยของรัฐบำล
- นโยบำยระเบียบประกำศคำสั่ง สพฐ. และสพท.

2. การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์
คณะครูทุกคน

แนวทำงกำรปฏิบัติ
2.1 วิเครำะห์มำตรฐำนช่วงชั้นกับสำระกำรเรียนรู้ช่วงชั้นระดับ
ประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ
2.2 วิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังรำยปีกับสำระกำรเรียนรู้
รำยปีแต่ละกลุ่มสำระแล้วนำส่วนที่เป็นท้องถิ่นใส่ไว้ในส่วนนี้
2.3 วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อจะได้ทรำบถึงจุด เน้น
หรือประเด็นที่สถำนศึกษำให้ควำมสำคัญและแนวทำงกำรจัดทำ
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นว่ำควรจะอยู่ในกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้ใด
ชั้นปีใดเป็นรำยวิชำพื้นฐำนหรือรำยวิชำที่ต้องกำรเรียนเพิ่มเติม
2.4 ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลสำระสนเทศของสถำนศึกษำและ
ชุมชน
2.5 จัดทำสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของสถำนศึกษำ
2.6 กำหนดโครงสร้ำงหลักสูตร สถำนศึกษำแต่ละช่วงชั้นหน่วย
น้ำหนักและสัดส่วนเวลำเรียน
2.7 จัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ
2.8 จัดทำหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
2.9 กำหนดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
2.10 กำหนดสื่อกำรเรียนรู้และสื่อกำรเรียน
2.11 กำหนดระเบียบวิธีและกำรวัดผลประเมินผล

3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1 นำยพลไชย พลเพชร
2 นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์
คณะครูทุกคน

แนวทำงกำรปฏิบัติ
3.1 กำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
- วิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำตอนต้น
- กำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังรำยปี รำยภำค สำระกำร
เรียนรู้รำยปีรำยภำค
- กำหนดโครงสร้ำงของ หลักสูตร แต่ละช่วงชั้น น้ำหนัก/
หน่วยกิต และสัดส่วนภำคเรียน
- กำหนดรำยวิชำ และจัดทำ คำอธิบำยรำยวิชำให้สอดคล้อง
กับโครงสร้ำงหลักสูตร
- ทำรูปเล่มหลักสูตรของสถำนศึกษำที่ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้ำง
หลักสูตร ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง สำระกำรเรียนรู้รำยปีและ
เกณฑ์กำรจบหลักสูตร
3.2 วำงแผนกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
- จัดหำเลือกใช้สื่อและพัฒนำสื่อ
- กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และออกแบบกำรเรียนรู้
- กำหนดระเบียบวิธีกำรวัดผลประเมินผลของสถำนศึกษำ
- คัดกรองและจัดระบบแนะแนว
- กำหนดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและวิธีกำรประเมินผล
- กำหนดวิธีกำรพัฒนำกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ เขียนและ
ประเมินผล
- กำหนดวิธีกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกำร
ประเมินผล
- วิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรศึกษำเด็ก รำยบุคคล
3.3 ดำเนินกำรใช้หลักสูตร
3.4 นิเทศกำกับติดตำมประเมินผลกำรใช้หลักสูตร
3.5 สรุปผลกำรดำเนินงำนและเขียนรำยงำน
3.6 นำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรตำม
ควำมเหมำะสม

4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1 นำยพลไชย พลเพชร
2 นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์
คณะครูทุกคน

แนวทำงกำรปฏิบัติ
4.1 ศึกษำวิเครำะห์คัดเลือกหนังสือสื่อกำรเรียนกำรสอนพัฒนำ
ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆให้เอื้อต่อกำร
เรียนรู้
4.2 จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีเนื้อหำสำระและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับควำมสนใจควำมถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนกำรคิดกำร
จัดกำรเผชิญสถำนกำรณ์กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ กำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริงและปฏิบัติจริงส่งเสริมให้รักกำรอ่ำนและใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่ำงต่อเนื่องกำรผสมผสำนควำมรู้ด้ำนต่ำงๆกำรสมดุลกัน
ปลูกฝังคุณธรรมค่ำนิยมและลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ
เนื้อหำสำระ
4.3 จัดให้มีกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนแก่ครู ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ต่ำงๆโดยกำรนิเทศหลำกหลำยรูปแบบเพื่อกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสม
4.4 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและ ( ครูทุกคนเป็นแนะแนว)
จัดกิจกรรมแนะแนวโดย
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
- จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมแบบบันทึกและจัดทำสื่อ
- ให้คำปรึกษำกำรแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนำตนเอง
- ให้คำปรึกษำกำรศึกษำต่อและแนะนำอำชีพ
จัดกิจกรรมนักเรียนโดย
- สนับสนุนเกื้อกูลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เช่นโครงงำน
- ส่งเสริมควำมถนัดควำมสนใจ ควำมสำมำรถควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนเช่นชมรมทำงวิชำกำร
- ส่งเสริมกำรทำประโยชน์ต่อสังคมเช่นกิจกรรม ลูกเสือ ยุวกำชำด
เนตรนำรี
- ส่งเสริมกำรฝึกปฏิบัติงำน ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
- จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และจัดหำวัสดุปกรณ์
- จัดทำแผนกำรจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมแบบบันทึกรำยงำนผล

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์
คณะครูทุกคน

แนวทำงกำรปฏิบัติ
5.1 ส่งเสริมให้ใช้วิธีกำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้
5.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตำมควำมเหมำะสม
5.3 ส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำน และใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง
5.4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม
5.5 ส่งเสริมกำรจัดบรรยำกำศกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
แรงเรียนรู้ให้อู้ต่อกำรเรียนรู้
5.6 นำภูมิปัญญำท้องถิ่นควำมร่วมมือเครือข่ำยผู้ปกครองชุมชน
ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและกระบวนกำรเรียนรู้
ตำมควำมเหมำะสม
5.7 ส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำง
หลำกหลำยและต่อเนื่องเพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมควำม
เหมำะสม

6. การวัดผล ประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการเรียน
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์
คณะครูทุกคน

แนวทำงกำรปฏิบัติ
6.1 กำรกำหนดระเบียบ วัดผลประเมินผล
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำระเบียบวัดและประเมินผลกำร
เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย
- พิจำรณำร่ำงระเบียบประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพ.ศ. 2551
- ประชำพิจำรณ์โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
- เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบ
- ประกำศใช้ระเบียบ
- ปรับปรุงพัฒนำแก้ไขให้ควำมเหมำะสมสอดคล้องกับเหตุกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลง

6.2 ภำรกิจ กำรวัดผลและ ประเมินผลกำรเรียนรู้
6.2.1 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8
กลุ่มสำระ
1) ดำเนินกำรประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบและปรับปรุง
พื้นฐำนของผู้เรียน
2) ประเมินผลระหว่ำงเรียนและหลังเรียนปลำยภำคและปลำยปี
เพื่อนำผลไปตัดสินผลกำรเรียน
3) เลือกตำมวิธีกำรประเมินเครื่องมือกำรประเมินอย่ำงรักหลำย
เน้นกำรประเมิน ตำมสภำพจริงครอบคลุมสำระและเหมำะสม
กับธรรมชำติของผู้เรียน
4) ซ่อมเสริมปรับปรุงแก้ไขผลกำรเรียนของผู้เรียนเกณฑ์กำร
ประเมินให้พัฒนำเต็มควำมสำมำรถ
5) ตัดสินผลกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด
6) จัดกำรเรียนซ่อมเสริมและเรียนซ้ำรำยวิชำที่ไม่ผ่ำนกำรตัดสิน
ผลกำรเรียนและให้ประชุมพิจำรณำให้ผู้เรียนที่มีผลกำรเรียนทุก
รำยวิชำมีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1 ให้เรียนซ้ำชั้น
7) ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้อนุมัติผลกำรประเมินและตัดสินผล
กำรเรียน
6.2.2 กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1) ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสิน กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่เป็นรำยกิจกรรม
2) ประเมิน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและใน 2 ด้ำน คือกำรผ่ำน
จุดประสงค์ของกิจกรรมและกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดย
พิจำรณำจำกจำนวนเวลำที่เข้ำร่วมกิจกรรม
3) ตัดสินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับคือ ผ่ำนและไม่ผ่ำน
โดยผู้ได้รับกำรตัดสินให้ผ่ำนจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้ง 2
ด้ำน
4) ประเมินและกำรตัดสินกิจกรรมผ่ำนช่วงชั้นตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำกำหนด
5) ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้ อนุมัติผลกำรประเมินและตัดสิน
กำรปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

6.2.3 กำรประเมินคุณลักษณะอันประสงค์
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถำนศึกษำจำกผู้เกี่ยวทุกฝ่ำย
2) กำหนดคุณลักษณะอันประสงค์ของสถำนศึกษำ
3) กำหนดแนวกำรดำเนินกำรประเมินเป็นรำยคุณลักษณะโดย
ประเมิน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
4) ดำเนินกำรประเมินและสรุปเป็นรำยภำค
5) แจ้งผลกำรประเมินให้ผู้เรียนทรำบและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง
6) ประเมินผ่ำนช่วงชั้นตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด
7) ผู้บริหำรเป็นผู้อนุมัติผลกำรประเมินและตัดสินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน
6.2.4 กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน
1) คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเกณฑ์มำตรฐำนและแนว
ทำงกำรประเมิน
2) ประกำศเกณฑ์มำตรฐำนและแนวทำงและวิธีกำรประเมิน
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและตัดสินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์
และเขียน
4) ดำเนินกำร ประเมินปลำยภำค/ปลำยปีและประเมินผ่ำน
ระดับชั้นชั้นประถมศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
5) ผู้บริหำรอนุมัติผลกำรประเมินและตัดสินกำรประเมิน คิด
วิเครำะห์ เขียน
6.2.5 กำรประเมินคุณภำพระดับชำติ
1) เตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมที่จะรับกำรประเมิน
2) เตรียมบุคลำกร สถำนที่ และอำนวยควำมสะดวกในกำรรับกำร
ประเมิน
3) สร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจ และควำมสำคัญแก่ครูและ
ผู้เรียน

6.3 กำรพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผล
6.3.1 จัดอบรมพัฒนำกำรจัดสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพื่อให้ครูได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
6.3.2 จะสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้และสภำพผู้เรียน
6.3.3 นำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงเครื่องมือ และใช้เป็น
เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.3.4 พัฒนำปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน
6.4 กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
6.4.1 ประสำนกำรจัดกำรวัดผลประเมินผลระดับสถำนศึกษำ
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรเทียบโอน ผลกำรเรียนจัดทำมำตรฐำนกรอบ
และเกณฑ์กำรประเมินผลเพื่อกำรเทียบโอนผลกำรเรียนของ
สถำนศึกษำ
- จัดทำแผนกำรวัดและประเมินผลสร้ำงเครื่องมือแบบฟอร์มต่ำงๆใน
กำรดำเนินกำรเทียบโอน
- จัดและดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
- ประกำศผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
6.4.1 เทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรย้ำยที่เรียนจำกสถำน
ประกอบกำรจำกพื้นฐำนกำรประกอบอำชีพ
- พิจำรณำหลักทำงกำรศึกษำแสดงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ผู้เรียน
- พิจำรณำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกปฏิบัติจริงโดยกำร
ทดสอบ
- พิจำรณำจำกควำมสำมำรถและกำรปฏิบัติได้จริงโดยกำรประเมิน
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย จัดทำทะเบียนขอเทียบโอนผลกำรเรียน
และออกหลักฐำนกำรเรียน/กำรเทียบโอน
6.5 กำรตัดสินและอนุมัติผลกำรเรียนผ่ำนช่วงชั้นระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำตอนต้น
6.5.1นำยทะเบียนของสถำนศึกษำ ตรวจสอบข้อมูลผลกำรเรียนของ
ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรจบระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้นของสถำนศึกษำ

6.5.2 จัดทำบัญชีรำยชื่อผู้เรียนที่จบช่วงชั้นพร้อมตรวจทำนควำม
ถูกต้องไม่ให้มีข้อผิดพลำดใดๆทั้งสิ้น
6.5.3 เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรเพื่อให้ควำม
เห็นชอบ
6.5.4 ผู้บริหำรสถำนศึกษำออกคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำเอกสำรรำยงำน
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ประกอบด้วย ผู้เขียน ผู้ทำน ผู้ตรวจสอบ
และมีนำยทะเบียนเป็นหัวหน้ำ
6.5.5 ผู้บริหำรอนุมัติผลกำรเรียน โดยลงนำมในเอกสำรรำยงำนผล
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
6.5.6 จัดส่งเอกสำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.6 กำรออกหลักฐำนแสดงผลกำรเรียนจบกำรศึกษำ
กำรจัดทำเอกสำรประเมินผล ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- ระเบียบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)
- หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.2)
- แบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3)
ก. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำควบคุมและบังคับแบบ
1. ระเบียบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสำรบันทึกข้อมูลผล
กำรเรียนของผู้เรียนตำมสำระกำรเรียนรู้กลุ่มวิชำและกิจกรรมต่ำงๆ
ที่ได้รับในแต่ละช่วงชั้นของหลักสูตรกำรศึกษำอันพื้นฐำนเพื่อใช้เป็น
หลักฐำนแสดงสถำนะภำพและควำมสำเร็จในกำรศึกษำของผู้เรียน
แต่ละคนและใช้เป็นหลักฐำนในกำรสมัครเข้ำ ศึกษำต่อเข้ำทำงำน
หรือดำเนินกำรในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดของเอกสำรมีดังนี้
1.1 สถำนศึกษำจะต้องจัดทำระเบียบแสดงผลกำรเรียนของผู้เรียน
โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนดเท่ำนั้น ซึ่งสั่งชื้อได้
จำกหน่วยงำนที่กระทรวง ศึกษำธิกำรมอบหมำยให้จัดพิมพ์และ
จำหน่ำยเพื่อใช้เป็นแบบเดียวกัน และเกิดควำมสะดวกในกำร
ตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อเอกสำรระหว่ำงสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนต่ำงๆ

1.2 สถำนศึกษำต้องจัดทำต้นฉบับระเบียนแสดงผลกำรเรียน ของ
ผู้เรียนทุกคนเก็บรักษำไว้ตลอดไปและระมัดระวังดูแลรักสำไม่ให้
ชำรุดเสียหำย สูญหำย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้เป็น
อันขำดเพื่อควำมสะดวกในกำร ค้นหำข้อมูลและสถำนศึกษำอำจ
เก็บข้อมูลในเอกสำรนี้ในรูปของ CD-ROM หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีก
ทำงก็ได้
1.3 เมื่อผู้เรียนสำเร็จกำรศึกษำในแต่ละช่วงชั้นสถำนศึกษำจะต้อง
ทำระเบียน ผลกำรเรียนให้ผู้เรียนทุกคนโดยดำเนินกำรจัดทำตำมที่
คำสั่งกำหนด
1.4 กรณีผู้เรียนย้ำยสถำนศึกษำจะต้องจัดทำระเบียนแสดงผลกำร
เรียนของนักเรียนในช่วงชั้นที่กำลัง ศึกษำอยู่โดยกรอกข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันให้ถูกต้องสมบูรณ์ให้ผู้เรียนนำไปเป็นหลักฐำนกำรสมัคร
เข้ำเรียนที่สถำนศึกษำใหม่ให้สถำนศึกษำใหม่ที่รับผู้เรียนไว้จัดทำ
ต้นฉบับ ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของนักเรียนสำหรับผู้เรียนใหม่
โอนผลกำรเรียนและใช้เอกสำรที่จัดทำให้ใหม่ บันทึกผลกำรเรียน
ของผู้เรียนต่อไปส่วนต้นฉบับจำกสถำนศึกษำเดิมให้ถ่ำยเอกสำร
เก็บไว้เป็นหลักฐำนสำหรับตรวจสอบควบคุมกับเอกสำรที่จัดทำขึ้น
ใหม่
1.5 กรณีผู้ เรียนรับระเบียนแสดงผลกำรเรียนของตนไปแล้วเกิด
กำรชำรุด สูญหำย ถ้ำผู้เรียนต้องกำรเอกสำรฉบับใหม่ให้
สถำนศึกษำออกเอกสำรฉบับใหม่ให้แก่ผู้เรียน โดยคัดลอกจำก
ต้นฉบับเอกสำรที่เก็บรักษำไว้ โดยหัวหน้ำสถำนศึกษำ และนำย
ทะเบียนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนำม
1.6 กรณีที่ผู้เรียนต้องกำรระเบียนแสดงผลกำรเรียนที่เป็น
ภำษำอังกฤษ ให้ออกเอกสำรตำมข้อมูลเดิมของต้นฉบับด้วย
ภำษำอังกฤษ
1.7 กรณีต้นฉบับเดิมเอกสำรเกิดสูญหำยให้แจ้งยกเลิกกำรใช้
เอกสำร

2. หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ ( ประกำศนียบัตร ) ( ปพ.3)
2.1 เป็นเอกสำรแสดงวุฒิกำรศึกษำของผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็น
รำยบุคคล
2.2 เป็นเอกสำรที่ออกให้แก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ โดยสมบูรณ์แล้ว
ดังนี้
- ผู้สำเร็จหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ( ชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 3)
2.3 กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้กำหนดรูปแบบเอกสำรรวมทั้ง
กำรออกใบแทนเอกสำร และใบแปลเอกสำรเพื่อให้สถำนศึกษำ
นำไปใช้ออกให้แก่ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำเป็นผู้
ควบคุมกำรจัดทำกำรเก็บรักษำและกำรออกเอกสำรทั้งกำรออก
ใบแทนเอง
2.4 กรณีเรียนรับเอกสำรไปแล้ว ถ้ำผู้เรียนมีควำมประสงค์ขอรับ
เอกสำรนี้ใหม่สถำนศึกษำจะต้องออกใบแทน ให้โดยใบแทนจะมี
ลักษณะแตกต่ำงจำกเอกสำรจริงตำมรูปแบบ ที่
กระทรวงศึกษำธิกำร กำหนด
2.5 สถำนศึกษำจะต้องเก็บรักสำและควบคุมแบบพิมพ์ของ
เอกสำรให้ปลอดภัยอย่ำให้ ชำรุด หรือมีผู้นำไปใช้ในทำงมิชอบ
เป็นอันขำด
3. แบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3)
3.1 เป็นเอกสำรสำหรับบันทึกรำยงำนรำยชื่อและข้อมูลผู้สำเร็จ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแต่ละระดับได้แก่ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีที่ 6 สำหรับหลักสูตรกำรศึกษำ 9 ปี (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่
3)
3.2 ให้สถำนศึกษำใช้แบบพิมพ์ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร
กำหนด

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์

แนวทำงกำรปฏิบัติ
สถำนศึกษำต้องกำหนดให้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำด้วยกำรใช้กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้
1. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร พัฒนำกำรเรียนรู้
2. วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. ประเมินผลกำรเรียน พบปัญหำต้องกำรพัฒนำต้องทำกำร
วิจัย
4.1 วิเครำะห์ปัญหำ กำรพัฒนำ (รู้ผลวิเครำะห์เหตุปัญหำ )
4.2 วำงแผนแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ
4.3 จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล
4.5 สรุปผลกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำและนำไปปรับปรุงทุก
ขั้นตอน
กำรวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1. วิเครำะห์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและควำมต้องกำรเพื่อกำหนดทิศทำงและวิสัยทัศน์และ
แนวทำงกำรแก้ไขผดุงพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน
2. จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนระยะปำน
กลำง 3-5 ปี แผนปฏิบัติกำรประจำปี
3. ดำเนินกำรตำมแผน
4. นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำ พบปัญหำต้องกำร
พัฒนำ ต้องทำวิจัย
4.1 วิเครำะห์ปัญหำกำรพัฒนำ
4.2 วำงแผนแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำ
4.3 จัดกิจกรรมแก้ปัญหำ กำรพัฒนำ
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล
4.5 สรุปผลกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำ

8. กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นำงมลธิยำ วิลัยรัตน์

แนวทำงกำรปฏิบัติ
1. สำรวจแหล่งกำรเรียนรู่ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในบริเวณใกล้เคียง (จดทำ
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้)
2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำให้พอเพียง
และสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้
3. จัดทำเอกสำรรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน สถำนศึกษำ อื่นๆ ที่จัดกำรศึกษำใน
บริเวณใกล้เคียง
4. จัดระเบียบแหล่งเรียนรู้ภำยใน โรงเรียนให้เชื่อมต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือมุม
หนังสือในห้องเรียน
5. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ของสถำนศึกษำของตนเอง เช่น จัดทำแผนที่เส้นทำงระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ำยห้องสมุดประชำชน ห้องสมุดสถำบันกำรศึกษำ
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ภูมิปัญญำท้องถิ่น
6. จัดตั้งและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนำให้
เกิดองค์ควำมรู้ วำงแผนกำรใช้แหล่งเรียนรู้
7. ประสำนควำมร่วมมือวำงแผนกับสถำนศึกษำอื่น บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำโดยส่งเสริมกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ ที่แต่ละแห่งมีเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดกำรเรียนรู้
ร่วมกัน
8. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งภำยใน
และภำยนอกโรงเรียนในสังกัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึง
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

9. การนิเทศการศึกษา
ผู้รับผิชอบ

แนวทำงกำรปฏิบัติ
1. จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนภำยใน
สถำนศึกษำ
- ตั้งกรรมกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
- วำงแผนนิเทศภำยใน สถำนศึกษำโดยใช้กิจกรรมที่หลำกหลำย
และเหมำะสมกับสถำนศึกษำ
- จัดทำเครื่องมือนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอน
2. สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้ำใจ
กระบวนกำรนิเทศภำยใน
3. ดำเนินกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนระดับ
โรงเรียน กลุ่มสำระวิชำ และรำยวิชำ
- สร้ำงควำมตระหนักควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้เกี่ยวข้อง
- กำหนดปฏิทินกำรนิเทศ
- ดำเนินกำรตำมแผนนิเทศ
4. ประเมินผลระบบและกระบวนกำรนิเทศในสถำนศึกษำ
- ตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรนิเทศ
- จัดทำเครื่องมือประเมินผลกำรนิเทศ
- ประเมินผลกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง
- นำผลกำรนิเทศไปพัฒนำ
5. ประสำนงำนกับเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพัฒนำระบบและ
กระบวนกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำ
- ขอควำมร่วมมือเป็นวิทยำกรพัฒนำผู้นิเทศเกี่ยวกับควำมรู้และ
ทักษะกำรนิเทศงำนวิชำกำรเรียนกำรสอนและกำรสร้ำงเครื่องมือ
นิเทศ
- ขอควำมร่วมมือประเมินระบบและกระบวนกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรจัดระบบกำรนิเทศ
ภำยในกับสถำนศึกษำอื่นหรือเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

- รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำที่จัดกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำที่มีคุณภำพ
- ศึกษำดูงำนสถำนศึกษำที่จัดกำรนิเทศภำยในที่มี
คุณภำพ
- พัฒนำระบบกระบวนกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ โดยหัวหน้ำกลุ่มสำระและผู้บริหำรแบบ
กัลยำณมิตร หรือระหว่ำงครูผู้สอน ศึกษำสถำนกำรณ
โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเชื่อมโยงองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์เดิม
- ปรับปรุงพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำงต่อเนื่องจน
เกิดผลดีต่อกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เรียนรู้ระหว่ำงครูกลุ่ม
สำระ สถำนศึกษำหรือสถำบันอื่น
10. การแนะแนว
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงมะลิวัลย์ สั้นจันดำ

แนวทางการปฏิบัติ
1. จัดระบบกำรแนะแนวทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ภำยในสถำนศึกษำ โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
- ตั้งคณะกรรมกำรแนะแนวภำยในสถำนศึกษำ (ครู
ทุกคนเป็นครูแนะแนว)
- วำงแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพภำยในสถำนศึกษำ
2. ดำเนินกำรแนะแนวและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
โดยควำมร่วมมือของครูทุกคนภำยในสถำนศึกษำ
- ประสำนควำมร่วมมือกับฝ่ำยปกครอง ครูที่ปรึกษำ
และครูทุกคน เพื่อทำควำมเข้ำใจและขอควำมร่วมมือ
จัดกิจกรรมตำมแผน
-จัดกิจกรรมแนะแนววิชำกำรและวิชำชีพตำมแผนที่
วำงไว้
3. ติดตำมและประเมินผลระบบและกระบวนกำร
แนะแนวในสถำนศึกษำ
- จัดทำเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว
- ดำเนินติดตำม ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
4. ประสำนควำมร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรแนะแนวกับสถำนศึกษำอื่นและ
เครือข่ำยแนะแนวภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้
- ศึกษำดูงำนสถำนศึกษำที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและแนะแนวดีเด่น
- พัฒนำระบบแนะแนวภำยในสถำนศึกษำแนว
ทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ

11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นำงพัฒนำพร พิมพ์สุภำ

แนวทางการปฏิบัติ
1. จัดทำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ตำมที่กระทรวงกำหนด ดังนี้
1.1 กำรจัดระบบกำรบริหำรและสำรสนเทศ
1.2 กำรพัฒนำมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ
1.3 กำรจัดทำแผนพัฒนำหรือแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
1.4 กำรดำเนินงำนตำมแผน
1.5 กำรตรวจสอบและทบทวนคุณภำพทำงกำร
ศึกษำ
1.6 กำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำ
1.7 กำรรำยงำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ
1.8 กำรผดุงระบบกำรประกันคุณภำพ
2. จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพทำงกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ โดยมีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
3.1 กำหนดแนวทำงและวิธีกำรดำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
3.2 กำกับติดตำมให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ
3.3 เสนอสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้ำที่
ตรวจสอบ ทบทวน และรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (รำยงำนประจำปี)
4. สร้ำงควำมตระหนักเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในแก่

บุคคลภำยในสถำนศึกษำ
5. บุคคลภำยในสถำนศึกษำร่วมกันทำแนวปฏิบัติ ใน
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพื่อกำร
ยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
6. จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่มีข้อมูลครอบคลุม
ภำรกิจและสำมำรถแสดงถึงประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำได้อย่ำงเพียงพอ ถูกต้องชัดเจน เป็น
ปัจจุบัน และสำมำรถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว
7. กำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือกำรศึกษำปฐมวัย
8. จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือแผนกล
ยุทธ์ของสถำนศึกษำและจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี
9. จัดทำแผน กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ทบทวน และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
10. ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/
แผนกลยุทธ์
11. ดำเนินกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ทบทวนและ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ/ แผนกลยุทธ์
12. ประเมินกำรดำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของ
กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่
กำหนด
13. จัดทำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปี
14. ศึกษำ วิจัย เพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง

12. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์

แนวทางการปฏิบัติ
1. ดำเนินกำรเสริมควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับ
ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันทำงสังคมอื่น ๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน สำมำรถเลือกภูมิ
ปัญญำ และวิทยำกรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำชุมชนให้
สอดคล้องกับสภำปัญหำและควำมต้องกำร โดย
ร่วมมือกับชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันทำง
สังคมอื่น ๆ
3. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว และชุมทิ้งถิ่น
4. จัดให้ควำมรู้ เสริมสร้ำงควำมคิด และเทคนิค
ทักษะทำงวิชำกำร เพื่อพัฒนำทักษะวิชำชีพ และ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมให้ประชำกำรในชุมชน ท้องถิ่น เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำและที่
จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน อื่นที่จัด
กำรศึกษำ

13. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรสถำนศึกษำและองค์กรอื่น
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์

แนวทางการปฏิบัติ
1. สำรวจควำมต้องกำรและประสำนควำมช่วยเหลือ
ทำงด้ำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำของรัฐเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและระดับอุดมศึกษำ ทั้งบริเวณใกล้เคียง
ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น
2. ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกร
ภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเสริมพัฒนำกำร
ของนักเรียนทุกด้ำน รวมทั้งสืบสำนจำรีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน
ตลอดจนประสำนงำนองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน
เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิชำกำรของชุมชน และมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น
4. สถำนศึกษำเป็นศูนย์บริกำรด้ำนวิชำกำรที่สำมำรถ
เชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับแหล่ง
วิชำกำรมนที่อื่น ๆ
5. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำร่วมกับชุมชนตัดกิจกรรม

ร่วมกัน
6. สร้ำงเครื่องข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำร
กับองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
7. สนับสนุนรำยงำนและประชำสัมพันธ์ควำมร่วมมือ
ที่ประสบผลสำเร็จให้แก่เครือข่ำยและสำธำรณะชนได้
รับทรำบ
8. สถำนศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรแก่ชุมชน
หน่วยงำน ส่วนรำชกำรและกำรพัฒนำท้องถิ่น
14. การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์

แนวทางการปฏิบัติ
1. สำรวจและศึกษำข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้ง
ควำมต้องกำรในกำรได้รับกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบัน
อื่นที่จัดกำรศึกษำ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ และสถำบัน
สังคมอื่น
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งด้ำนคุณภำพและ
ปริมำณ เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
4. ส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำวิชำกำรและพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบัน สังคมอื่นที่
จัดกำรศึกษำ
5. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบัน
สังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ

15. จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์

แนวทางการปฏิบัติ
เอกสำรประกอบกำรจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงำนวิชำกำร ได้แก่
1. แนวทำงกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ

2. คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน คู่มือกำรบริกำร
จัดกำรแนะแนว
3. คู่มือพัฒนำสื่อกำรเรียน
4. แนวทำงวัดและประเมินผลกำรเรียน
5. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
16. การคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์

แนวทางการปฏิบัติ
1. เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพหนังสือ มี 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ รำคำจำหน่ำย
ส่วนที่ 2
2.1 เนื้อหา
- มีควำมสอดคล้องกับสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของหลักสูตร
- เนื้อหำมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทันสมัยเป็นที่
ยอมรับในสำขำวิชำ ไม่ควรมีประเด็นขัดแย้งที่ทำให้
ผู้เรียนสับสน
- เนื้อหำไม่ขัดต่อควำมมั่นคง ควำมสงบเรียบร้อยของ
ชำติ และไม่ขันต่อศีลธรรมอันดี
- เนื้อหำมีควำมยำกง่ำยเหมำะสมกับระดับชั้น
2.2 ภาษาที่ใช้ ภำษำถูกต้อง ชัดเจน สื่อควำมหมำย
อ่ำนเข้ำใจง่ำย ใช้ภำษำเหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้
ศัพท์เฉพำะได้อย่ำงถูกต้อง
2.3 กิจกรรมประกอบบทเรียน (ถ้ำมี)
- สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน
- ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทเรียน
- ใช้คำสั่งหรือคำอธิบำยชัดเจนง่ำยต่อกำรปฏิบัติ
- ใช้คำถำมที่ท้ำทำยและกระตุ้นควำมคิด
- สอดแทรกกิจกรรมได้อย่ำงเหมำะสม
2.4 ภาพ ตาราง แผนภูมิ
- ถูกต้องชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
- มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับเนื้อหำ
- มีรูปแบบกำรนำเสนอที่น่ำสนใจ
- ช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำได้ชัดเจนขึ้น

17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางมนธิรา สุวรรณสิงห์

แนวทางการปฏิบัติ
1. สำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพปัญหำ กำรจัดหำ
กำรเลือกใช้และกำรประเมินคุณภำพสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
2. จัดหำสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่ำงหลำกหลำย
เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำกำรด้ำน
วิชำกำร
3. เลือกใช้สื่อที่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพทำงวิชำกำร
จำกคณะกรรมกำรของสถำนศึกษำ คณะกรรมกำร
ของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษำธิกำรแล้ว
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนำครูเพื่อผลิต พัฒนำสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งประเมินคุณภำพ
สื่อฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่ม
สำระ
5. จัดให้มีศูนย์สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำ
6. ประสำนควำมร่วมมือในกำรผลิต จัดหำ พัฒนำ
และแลกเปลี่ยนกำรใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำที่ทันสมัยกับสถำนศึกษำ เขตพื้นที่
กำรศึกษำ ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงำนและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
7. กำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิต จัดหำ พัฒนำ
และใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง
8. เผยแพร่สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อกำรศึกษำที่
ครูผลิตและพัฒนำให้สถำบันกำรศึกษำ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ใช้ประโยชน์ต่อกำร
เรียนกำรสอนและพัฒนำวิชำชีพครู
2. การบริหารงบประมาณ

กำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ ในกำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสำฤทธิ์และกำรบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน ให้มี
กำรจัดหำผลประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีขึ้นแก่ผู้เรียน
ขอบข่าย/ภารกิจ

1. กำรจัดทำแผนงบประมำณ
2. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
3. กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
4. กำรโอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
5. กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
6. กำรตรวจสอบ กำรติดตำม และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ
7. กำรตรวจสอบ กำรติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
8. กำรระดมทรัพยำกร และกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
9. เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
10. งำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
11. กำรเบิกเงินจำกคลัง
12. กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน
13. กำรนำเงินส่งคลัง
14. กำรจัดทำบัญชีกำรเงิน
15. กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน
16. กำรจัดทำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน
17. กำรวำงแผนพัสดุ
18. กำรกำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง
19. กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรจัดทำและจัดหำพัสดุ
20. กำรจัดหำพัสดุ
21. กำรควบคุมดูแล บำรุงรักษำจำหน่ำยพัสดุ
22. กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน
1. การจัดทาแผนงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยพลไชย พลเพชร
2. นำงวรำภรณ์ บัวชุม
3. นำงปรีดำ จันทะมน

แนวทางการปฏิบัติ
การจัดทาแผนงบประมาณ
การจัดทาแผนกลยุทธ์
1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ
2. จัดวำงทิศทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำหมำยของโรงเรียน
3. กำหนดประเด็นกลยุทธ์ของสถำนศึกษำแนว
ทำงกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์และแนวทำงกำรควบคุม
เชิงกลยุทธ์
4. เสนอขอควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำ
สถำบันศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
การจัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure
Framework MTEF)
1. นำประเด็นกลยุทธ์จำกแผนพัฒนำกำรศึกษำ
กำหนดเป็นเป้ำหมำยควำมสำเร็จและตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
2. นำต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่จัดทำตำมวิธีที่ สพฐ.
กำหนดคูณเป้ำหมำยของปีปัจจุบัน และล่วงหน้ำอีก 3
ปี เพื่อกำหนดดวงเงินค่ำใช้จ่ำยของแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
3. คำนวณรำยรับซึ่งจะได้มำซึ่งงบประมำณและเงิน
ระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ จำกกำรนำต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยต่อนักเรียนตำมระดับอนุบำล ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำยคูณ
นักเรียนตำมแผนชั้นเรียนทีละภำคเรียน เพื่อให้ทรำบ
วงเงินงบประมำณ และเงินระดมทรัพยำกรของแต่ละ
ปีงบประมำณ นำไปเป็นกรอบวงเงินที่ใช้ปรับ
ค่ำใช้จ่ำยของแต่ละปี

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

แนวทางการปฏิบัติ
1. นำผลกำรประกันคุณภำพภำยใน และผลประเมิน
คุณภำพภำยนอกวิเครำะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกำสและ
อุปสรรค รำยมำตรฐำนเพื่อกำหนดแนวทำงผดุงรักษำ
หรือปรับปรุง/พัฒนำ โดยเชื่อมโยงให้เห็นจุดปรับปรุง
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรของสถำนศึกษำ

(ภำรกิจ 4 ด้ำนของสถำนศึกษำ)
2. เชื่อมโยงประเด็นกลยุทธ์จำกแผนพัฒนำกำรศึกษำ
และกลยุทธ์ของ สพฐ.
3. กำหนดกิจกรรมสำคัญ (โครงกำร/กิจกรรม) เพื่อ
ผดุงรักษำปรับปรุงและพัฒนำ กำหนดวงเงินของ
กิจกรรมสำคัญ จำกเกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วยและเป็นไป
ตำมกรอบวงเงินของ MTEF กำหนดหน่วยงำน
รับผิดชอบตำมโครงสร้ำงและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
แผนปฏิบัติกำร
4. เสนอขอควำมเห็นของแผนปฏิบัติกำรประจำปีต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

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

แนวทางการปฏิบัติ
1. จัดทำรำยละเอียดของงำนและโครงกำรตำมแนว
ปฏิบัติงำนประจำปี เสนอขออนุมัติตำมหลักกำร ตำม
ระยะเวลำ ที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจำปี ต่อ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
2. จัดทำเอกสำรสำคัญประกอบรำยละเอียดของงำน
และโครงกำรเพื่อเบิกจ่ำยให้กำรทำงำนเป็นไปตำม
รำยละเอียดของขั้นตอนในงำน/โครงกำร

4. การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยพลไชย พลเพชร
2. นำงวรำภรณ์ บัวชุม
3. นำงปรีดำ จันทะมน

แนวทางการปฏิบัติ
1. กำรโอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณเงินเหลือ
จ่ำย จำกกำรดำเนินงำนและบรรลุเป้ำหมำยคนที่
ได้รับงบประมำณ
- จัดทำรำยงำนดำเนินงำนและเป้ำหมำยควำมสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงินของงบรำยกำรที่มีเงิน

เหลือจ่ำย พร้อมเอกสำรกำรอนุมัติงวดเงิน เอกสำร
สำคัญแสดงกำรใช้เงินที่น้อยกว่ำงวดเงิน
- จัดทำคำของบประมำณภำยในวงเงินเหลือจ่ำยโดย
แสดงรำยกำรเหลือใช้ พร้อมเอกสำรสำคัญ
ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและ
คำสั่งที่กำหนด เสนอไปที่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจของ
ผู้อนุมัติ
2. กำรโอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณเหลือ
จ่ำยไปสมทบรำยกำรจัดสรรที่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมวงเงิน
- จัดทำเอกสำรเปรียบเทียบวงเงินที่ได้รับรำยกำร
จัดสรรกับเอกสำรสำคัญกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่แสดง
วงเงินไม่เพียงพอ
- เสนองบประมำณสมทบตำมที่ไม่เพียงพอไปที่ สพท.
เพื่อเสนอขอต่อ สพท. ให้ สพท. ปรับลดรำยกำร
จัดสรรหรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณที่หมด
ควำมจำเป็นมำสบทบ โดยให้เป็นไปตำมควำม
เห็นชอบของผู้มีอำนำจ
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงวรำภรณ์ บัวชุม
2. นำงปรีดำ จันทะมน

แนวทางการปฏิบัติ
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนผ่ำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมแบบ
รำยงำนที่ สพฐ. กำหนด
2. รำยงำนต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้ทรำบกำรใช้จ่ำยงบประมำณปัญหำ
อุปสรรค์และผลผลิตที่เกิดขึ้นตำมเป้ำหมำยของงำน /
โครงกำร
3. รำยงำนเมื่อสิ้นสุดงำน / โครงกำร ถึงผลสำเร็จตำม
เป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำธำรณะชน
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ

6. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
1. นำงวรำภรณ์ บัวชุม
2. นำงปรีดำ จันทะมน

แนวทางการปฏิบัติ
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการ
ใช้งบประมาณ
1. จัดเตรียมเอกสำรรำยงำนกำรดำเนินงำนและ
โครงกำรพร้อมใบสำคัญกำรจ่ำย เพื่อรองรับกำร
ตรวจสอบติดตำมให้ไปเป็นตำมระเบียบ ถูกต้อง
โปร่งใสและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับ
จัดสรร
2. แต่งตั้งบุคลำกรในสถำนศึกษำ เพื่อตรวจสอบ
ติดตำมในระหว่ำงปีงบประมำณ
3. รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำสและ
สิ้นปีงบประมำณ
4. แสดงรำยรับของเงินทุกประเภท รำยจ่ำยเงินตำม
แผนกำรรำยจ่ำยและนอกแผน พร้อมประโยชน์ที่
สถำนศึกษำและนักเรียนได้รับต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขึ้นพื้นฐำน

7. การตรวจสอบติดตามการและรายงานผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงวรำภรณ์ บัวชุม
2. นำงปรีดำ จันทะมน

แนวทางการปฏิบัติ
การตรวจสอบติดตามการและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อ
หน่วยกิจกรรมและต่อหน่วยผลผลิต โดยคำนวณ
ต้นทุนต่อหน่วย
2. แต่งตั้งบุคลำกรในสถำนศึกษำ เพื่อตรวจสอบ
ติดตำมในระหว่ำงปีงบประมำณ
3. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำธำรณะชน
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณให้จ่ำยงบประมำณรำยไตร
มำสและสิ้นปีงบประมำณ เสนอต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และคณะกรรมกำรเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อแสดงประสิทธิภำพในกำรจ่ำย
งบประมำณ ควำมประหยัด และควำมคุ้มค่ำของกำร
ใช้ทรัพยำกรสถำนศึกษำ พร้อมกับแสดงผลสำเร็จตำม
เป้ำหมำยผลผลิต เป้ำหมำยกิจกรรม และ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

8. การระดมทรัพยากรและทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงวรำภรณ์ บัวชุม
2. นำงปรีดำ จันทะมน

แนวทางการปฏิบัติ
การระดมทรัพยากรและทุนเพื่อการศึกษา
1. ประสำนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ทรัพยำกรที่สนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรทั้งภำครัฐ
เอกชน และประชำชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ
2. ศึกษำแนวทำงหรือระเบียบที่จะขอรับกำร
สนับสนุนจำกแหล่งทรัพยำกรทุกประเภท ตลอดจน
เงื่อนไขกำรขอรับกำรสนับสนุน
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนและดำเนินงำน
ในกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่งสนับสนุน
4. กำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อจูงใจ
ชักชวนประชำชน เอกชนหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้
เข้ำใจ สนใจ ให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนกำรศึกษำ
5. ติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำน เผยแพร่ เชิดชู
เกียรติ ผู้สนับสนุนทุนกำรศึกษำ และทุนเพื่อพัฒนำ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

9. งานกองทุนเพื่อกู้ยืมการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงมะลิวัลย์ สั้นจันดำ

แนวทางการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติของสถานศึกษาสาหรับงาน
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. ศึกษำเงือนไขกำรบริหำรเงินทุนตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน
2. วำงแผนกำรดำเนินกำรและแจ้งเงือนไขกำร
คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนตลอดจนรำบละเอียด
กองทุน
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำงำนสวัสดิกำร

กองทุนเพื่อกำรศึกษำ พิจำรณำคัดเลือกนักเรียนที่
สมควรได้รับคัดเลือกให้หน่วยงำนกองทุนหรือผ่ำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. แจ้งรำยละเอียดที่รับกำรคัดเลือกให้หน่วยงำน
กองทุนหรือผ่ำนสำนักงำนเขตพื้นที่
5. โอนเงินทุนหรือกำรมอบทุนกำรศึกษำ
6. จัดทำเอกสำรและรำยงำนทำงกำรเงินตำมเงือนไข
ของกองทุน
7. ประสำนติดตำมผลกำรเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
ทุนและรำยงำนผลกำรเรียนและกำรดำเนินกำรใช้ทุน
8. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องหมำยตอบแทน
และกำรตอบขอบใจหรืออนุโมทนำ
9. สำหรับงำนกองทุนที่มีระเบียบปฏิบัติเป็นกำร
เฉพำะสำหรับกองทุนก็ปฏิบัติตำมขั้นตอนของกองทุน
นั้น ๆ การยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ) ให้ปฏิบัติตำม
- ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำว่ำด้วย กำรดำเนินงำน หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ.
2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำเรื่องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นผู้ขำด
แคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติขอกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คู่มือผู้ปฏิบัติงำนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
(กยศ) พ.ศ. 2546
การยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ) ให้ปฏิบัติตำม
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำร
กองทุนเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงือนไขกำรขอรับทุนกำรศึกษำแบบ
ต้องใช้คืน พ.ศ. 2549
- คู่มือปฏิบัติงำนสถำนศึกษำตำมระบบ กรอ. กองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต
การยืมเงินให้เปล่า ให้ปฏิบัติตาม
- ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ เรื่อง
กำรกำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนและหลักเกณฑ์กำร

ให้ทุนกำรศึกษำแบบไม่ต้องใช้คืน พ.ศ. 2549
- ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเป็นผู้ขำด
แคลนทุนทรัพย์ และคุณสมบัติของผู้กู้ยืม พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คู่มือดำเนินงำนกองทุนเงินให้เปล่ำสำหรับ
สถำนศึกษำ
การกู้ยืมเงินตามโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ให้
ปฏิบัติตำม
- แนวดำเนินกำรโครงกำร หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
- จัดและดำเนินกำรตำมระเบียบสวัสดิกำรเพื่อ
กำรศึกษำให้สอดคล้องและเป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น
กำรจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
ให้ยึดหลักมูลนิธิเป็นทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพำะ
สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อกำรกุศลสำธำรณะ กำร
ศำสนำ ศิลปะ วิทยำศำสตร์ วรรณคดี กำรศึกษำ หรือ
เพื่อสำธำรณะประโยชน์อย่ำงอื่นโดยมิได้มุ่งหำ
ประโยชน์มำแบ่งปันกัน กำรจัดกำรทรัพย์สินของ
มูลนิธิต้องมิได้เป็นกำรหำประโยชน์เพื่อบุคคลใด
นอกจำกเพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
ภำยใต้กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นางวราภรณ์ บัวชุม

แนวทางการปฏิบัติ
1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1) จัดทำรำยกำรทรัพยำกรภำยในเพื่อเป็นสำรสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ภำยในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภำยในท้องถิ่น
2) วำงระบบหรือกำหนดแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกับ
บุคคลและหน่วยงำนของรัฐบำลและเอกชนให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด
3) กระตุ้นให้บุคคลในสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอก รวมทั้งให้บริกำรกำรใช้ทรัพยำกรภำยในเพื่อ
ประโยชน์ กำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมกำรศึกษำชุมชน
4) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยำกรภำยใน
และภำยนอกทั้งทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรที่มนุษย์สร้ำง
ขึ้น ทรัพยำกรบุคคลที่มีศักยภำพ ในกำรสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำ
5) ดำเนินกำรเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชน ที่สนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพื่อกำรศึกษำของ
สถำบันกำรศึกษำ
11. การเบิกเงินจากคลัง
ผู้รับผิดชอบ
1. นางวราภรณ์ บัวชุม

แนวทางการปฏิบัติ
การเบิกเงินจากคลัง
สถำนศึกษำเบิกเงินจำกคลัง โดยยื่นหลักฐำนขอเบิกเงินทุก
รำยกำร เบิกผ่ำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมระบบ
GFMIS
1. จัดทาบัญชีการเงิน
1.1 ตั้งยอดบัญชีระหว่ำงปีงบประมำณทั้งกำรตั้งยอดภำยหลัง
กำรปิดบัญชีงบประมำณปีก่อนและกำรตั้งยอดก่อนปิดบัญชี
งบประมำณปีก่อน
1.2 จัดทำกระดำนทำกำรโดยปรับปรุงบัญชีงบประมำณโอนปิด
บัญชีเงินนอกงบประมำณเข้ำบัญชีทุนและบัญชีเงินฝำกและเงิน
ประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้ำ
คงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพร้อมทั้งจัดทำ
ใบสำคัญกำรลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จำนวนเงินตำมรำยกำรหลัง
กำรปรับปรุง
1.3 บันทึกเปิดบัญชีคงค้ำง (พึงรับพึงจ่ำย : Accrual Basis)
โดยบันทึกรำยกำรด้ำนเดบิตในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพย์
และค่ำใช้จ่ำย) และบันทึกรำยกำรด้ำนเครดิตในบัญชีแยก
ประเภท (หนี้สิน ทุน รำยได้)
1.4 บันทึกบัญชีประจำวัน ให้ครอบคลุมกำรรับเงินงบประมำณ
กำรรับรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้

1.2 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน
ผู้รับผิดชอบ
1. นางวราภรณ์ บัวชุม

แนวทางการปฏิบัติ
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน
1. วิธีรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงินงบประมำณ เงิน
นอกงบประมำณและเงินรำยได้แผ่นดิน ให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกำรรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง ในหน้ำที่ของ

อำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
2. กำรรับจ่ำยเงินและกำรเก็บรักษำเงินรำยได้ของ
สถำนศึกษำให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบและหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง เรื่อง
- กำรขออนุมัติเงินสำรองและวงเงินนำฝำกธนำคำรของส่วน
รำชกำรและสถำนศึกษำ
- กำรมอบอำนำจเกี่ยวกับรำยได้ของสถำนศึกษำ
- หลักเกณฑ์ อัตรำและวิธีดำเนินงำนรำยได้สถำนศึกษำไป
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ 2549
3. กำรรับจ่ำยเก็บรักษำเงินอุดหนุนทั่วไปให้ปฏิบัติตำม
ระเบียบ และหนังสือกระทรวงกำรคลังและสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเรื่อง
- กำรรับหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคในทำงรำชกำร
-หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรใช้งบประมำณงบเงินอุดหนุน
- กำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนโดยตรง
-กำรเก็บรักษำเงินอุดหนุนไว้ในตู้นิรภัยของโรงเรียน

13. การนาเงินส่งคลัง
ผู้รับผิดชอบ
1. นางวราภรณ์ บัวชุม

แนวทางการปฏิบัติ
การนาเงินส่งคลัง
1. นำเงินรำยได้แผ่นดินผ่ำนธนำคำรหรือส่วนรำชกำรผู้เบิกต้น
สังกัดแยกตำมประเภทของเงิน ได้แก่
- เงินเหลือจ่ำยปีเก่ำส่งคืน – เงินรำยได้เบ็ดเตล็ด
- ค่ำขำยของเบ็ดเตล็ด
เพื่อนำส่งคลังจังหวัดต่อไป
2. บันทึกกำรนำเงินส่งในทะเบียนกำรคุมเงินรำยได้แผ่นดิน
3. สรุปยอดเงินคงเหลือจัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน

14. การจัดทาบัญชีการเงิน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการปฏิบัติ

1. นางวราภรณ์ บัวชุม

การจัดทาบัญชีการเงิน
กรณีที่ 1
จัดทำบัญชีตำมคู่มือกำรบัญชีสำหรับหน่วยงำนย่อย พ.ศ.
2515 ดังนี้
1.1 ลงรำยรับ – รำยจ่ำย เงินสดในสมุดบัญชีเงินสด
1.2 ลงทะเบียนทุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก
- ทะเบียนคุมเอกสำรแมนตัวเงิน
- ทะเบียนคุมเงินงบประมำณ
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ
- ทะเบียนคุมเงินรำยได้แผ่นดิน
1.3 สรุปยอดจัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวันและรำยงำน
ส่งเขตพื้นที่ภำยใน 15 วันของเดือนถัดไป
กรณีที่ 2
จัดทำบัญชีตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย
พ.ศ. 2544
2.1 บันทึกรำยรับ – จ่ำย ในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง
2.2 สรุปยอดทุกสิ้นเดือน จัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
และรำยงำนส่งเขตพื้นที่ภำยใน 15 วัยของเดือนถัดไป

15. การจัดทารายงานการเงินและงบการเงิน
ผู้รับผิดชอบ
1. นางวราภรณ์ บัวชุม

แนวทางการปฏิบัติ
การจัดทารายงานการเงินและงบการเงิน
1. ถือปฏิบัติตำมที่ระบบบัญชีส่วนรำชกำรกำหนด
2. จัดทำบัญชีตำมคู่มือกำรบัญชีสำหรับหน่วยงำน
ย่อย พ.ศ. 2515
3. จัดทำบัญชีตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินสำหรับ
หน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544
4. รำยงำนส่งเขตพื้นที่กำรศึกษำ ภำยใน 15 วันของ
เดือนถัดไป

16. การจัดทาและจัดทาปัญหาแบบบัญชี ทะเบียน และรายงาน

ผู้รับผิดชอบ
1. นางวราภรณ์ บัวชุม

แนวทางการปฏิบัติ
การจัดทาและจัดหาบัญชี ทะเบียนและรายงาน
1. จัดทำบัญชีตำมคู่มือกำรทำบัญชีสำหรับหน่วยงำน
ย่อย พ.ศ.2515 หรือ
2. จัดทำบัญชีตำมระบบควบคุมกำรเงินสำหรับหน่อย
งำนย่อย พ.ศ.2544
3. สรุปยอดทุกสิ้นเดือน จัดทำรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจำวันและรำยงำนส่งเขตพื้นที่กำรศึกษำภำยใน 15
วันของเดือนถัดไป

17. การวางแผนพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ
นำงปรีดำ จันทะมน

แนวทางการปฏิบัติ
การวางแผนพัสดุ
1. วิเครำะห์ประมำณกำรล่วงหน้ำว่ำในช่วงระยะเวลำ 3
ปีงบประมำณ โดยกำรกำหนดว่ำแต่ละงำน แต่ละฝ่ำย แต่ละ
กลุ่มและหน่วยงำนมีควำมต้องกำรพัสดุอะไร จำนวนเท่ำใด
ปริมำณเท่ำใด ต้องใช้งบประมำณเวลำไหน
2. วิเครำะห์แผนงำนโครงกำรของหน่วยงำนซึ่งจะแจง
รำยละเอียดแต่ละฝ่ำยแต่ละกลุ่ม ในสังกัดหน่วยงำนมีควำม
ต้องกำรพัสดุอะไร ได้รับงบประมำณจำนวนเท่ำใด และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วิเครำะห์สถิติกำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรนำพัสดุไปใช้ในงำนของ
แต่ละฝ่ำย แต่ละกลุ่ม ซึ่งสำมำรถนำมำคำนวณ ปริมำณควำม
ต้องกำรพัสดุที่แท้จริง

4. พิจำรณำกำหนดควำมต้องกำรซึ่งอำจมำจำกแผนงำนหลัก
ของหน่วยงำนหรือแผนปฏิบัติกำรประจำปี หรือแผนหำพัสดุ
ครุภัณฑ์ทดแทน
5. จัดทำใบขอแบบพิมพ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือบันทึกขอเบิกพัสดุเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
6. กำหนดจำนวนอย่ำงสูง อย่ำงต่ำของพัสดุที่ควรมีแต่ละ
รำยกำรพัสดุ
7. วิเครำะห์ผลตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี เพื่อพิจำรณำว่ำ
พัสดุที่มีอยู่กับที่บันทึกไว้ในบัญชี หรือทะเบียนตรงกันหรือไม่
เพื่อทรำบจำนวนที่ต้องกำรซื้ออย่ำงแท้จริง
8. รวบรวมข้อมูลบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนจัดซื้อสำหรับกำรจัดซื้อพัสดุประเภทใหม่
หรือพัสดุที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนพิเศษ
9. จัดทำแผนและนำเสนอแผนขอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้บริหำรสถำนศึกษำ

18. การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรืสิ่งก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ
นำงปรีดำ จันทะมน

แนวทางการปฏิบัติ
การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ หรืสิ่งก่อสร้าง
1. กรณีที่เป็นกำรจัดหำเงินงบประมำณต้องใช้ตำมแบบที่
กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยต่อปี
2. กรณีที่เป็นกำรจัดหำจำกเงินอื่น ให้พิจำรณำจำกแบบ
มำตรฐำนก่อน หำกไม่เหมำะสมก็กำหนดให้ควำมต้องกำร โดย
ยึดหลักควำมโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับทำง
รำชกำร
3. ส่งคุณลักษณะเฉพำะ เพื่อประกอบกำรขอรับงบประมำณต่อ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พร้อมเหตุผลควำมจำเป็นตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

19. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทาและจัดหาพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ
นำงปรีดำ จันทะมน

แนวทางการปฏิบัติ
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทาและจัดหาพัสดุ
1. การจัดทาข้อมูลตามมาตรฐาน ข้อมูลกลาง
1.1 ศึกษำทำควำมเข้ำใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐำน
ของส่วนกลำงให้ชัดเจน เช่น โปรแกรมข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
โปรแกรมข้อมูลบุคลำกร โปรแกรมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ฯลฯ
1.2 วำงแผนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตำมเวลำและ
เงื่อนไขโดยมีกำรตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อมูล
2. การจัดทาข้อมูลตามความต้องการของสถานศึกษา
2.1 วำงแผนกำรเก็บข้อมูลโดยกำรศึกษำวัตถุประสงค์
และนโยบำยของรัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัด และเขต
พื้นที่
2.2 จัดทำและพัฒนำเครื่องมือ ที่จัดทำข้อมูลและ
สำรสนเทศ ให้ครอบคลุมรำยกำรสำรสนเทศที่วำงแผนไว้
2.3 ดำเนินกำรรวบรวมและตรวจสอบ ประเมินผลและ
จัดทำเป็นสำรสนเทศ
3. การนาเสนอเผยแพร่และการให้บริการ
3.1 กำหนดวัตถุประสงค์กำรใช้งำนตำมควำมต้องกำร
3.2 กำรออกแบบวิธีกำรนำเสนอทั้งแบบเอกสำรบน
เครือข่ำยและอื่น ๆ ตำมศักยภำพและข้อจำกัดของสถำนศึกษำ
3.3 ติดตำมประเมินผลเพื่อทรำบปัญหำและอุปสรรค
สำหรับกำรปรับปรุงกำรนำเสนอและพัฒนำรูปแบบต่อไป
3.4 กำรติดตำมและติดประกำศ

20. การจัดหาพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ
นำงปรีดำ จันทะมน
นำงคำมำย บุญสนอง

แนวทางการปฏิบัติ
การจัดหาพัสดุ
หลักกำรปฏิบัติ
1. ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงิน (Value For Money)
โดยในกำรจัดหำพัสดุต้องคำนึงถึงต้นทุนของพัสดุอำยุกำรใช้งำน
คุณภำพ และประโยชน์ระยะยำว
2. ควำมโปร่งใน (Transpareney) ต้องดำเนินกำรจัดหำ
พัสดุในแต่ละขั้นตอนอย่ำงเปิดเผย มีหลักฐำนกำรดำเนินงำน
ชัดเจน เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเป็นธรรม
3. ควำมมีประสิทธิภำพ ปละประสิทธิผล (Efficincy and

Effective) ต้องมีกำรวำงแผนเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดหำ
พัสดุและมีกำรประเมินผลกำรจัดหำพัสดุประจำปีเพื่อปรับปรุง
แก้ไข
4. ควำมรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงำน
(Accountability) ต้องรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ
และทุกแผนงำนที่ได้ใช้งบประมำณไป ต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ในกำรจัดหำพัสดุแต่ละครั้งที่ได้ดำเนินกำรจนได้พัสดุนั้นมำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรติดตำม ประเมินผล และตรวจสอบ
การจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
1. ในกำรจัดหำพัสดุด้วยเงินงบประมำณต้องดำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประเภทของพัสดุที่ดำเนินกำร
จัดหำต้องเป็นไปตำมหลักจำแนกประเภทรำยจ่ำยงบประมำณ
และคำสั่งมอบหมำยอำนำจของ สพฐ.
2. ในกำรจัดหำพัสดุด้วยเงินงบประมำณต้องดำเนินกำรให้
เป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจำเป็นต้องดำเนินให้เป็นไปตำม
ระเบียบ สพฐ. ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินรำยได้
สถำนศึกษำ พ.ศ.2535 และประกำศ สพฐ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
อัตรำและวิธีกำรนำเงินรำยได้สถำนศึกษำ ไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่เป็นนิติบุคคล
กำรจัดทำพัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ
ด้วยกำรสถำนศึกษำ รับจัดทำ รับบริกำร รับจ้ำงผลิตเพื่อ
จำหน่ำย พ.ศ.2533

21. การควบคุมดูแลบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ
นำงปรีดำ จันทะมน
นำงคำมำย บุญสนอง

แนวทางการปฏิบัติ
การควบคุมดูแลบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์
1. ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficency) หมำยถึงจะต้องมี
พัสดุตำมควำมต้องกำรใช้งำนให้เพียงพอตลอดเวลำไม่มำก หรือ
น้อยเกินไป
2. ควำมประหยัด (Economy) หมำยถึงกำรเตรียมกำร
เก็บพัสดุจำนวนที่น้อยที่สุด แต่จะต้องให้กำรสนับสนุนในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ปฏิบัติตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวดที่ 3 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยสำระสำคัญ 3 ประกำร
1. กำรเก็บรักษำพัสดุ
ข้อ 151 - 152
2. กำรเบิกจ่ำยพัสดุ
ข้อ 153 - 154
3. กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ 155 – 156
การเก็บรักษา
กำรเก็บรักษำพัสดุ เป็นกำรครอบครองและกำรเก็บรักษำ
พัสดุ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในอนำคต ซึ่งได้แก่กำรเตรียมกำร
และกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติต่อพัสดุที่จะรับเข้ำกำรจัดวำง
กำรเก็บรักษำ กรรมวิธีในกำรเก็บรักษำและส่งพัสดุไปให้ผู้ใช้ให้
ปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 151 – 152
การจาหน่ายพัสดุ
เป็นกำรตัดยอดพัสดุออกจำกบัญชีคุมโดยดำเนินกำรปลด
พัสดุในควำมครอบครองของสถำนศึกษำ ออกจำกควำม
รับผิดชอบจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพัสดุในควำมครอบครองชำรุด
เสื่อมสภำพ ล้ำสมัย สูญหำย หรือมีไว้เกินควำมต้องกำรให้
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 157 - 161
22. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ผู้รับผิดชอบ
นำงปรีดำ จันทะมน
นำงคำมำย บุญสนอง

แนวทางการปฏิบัติ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
1. วิเครำะห์ศักยภำพของสถำนศึกษำ ที่ดำเนินกำรจัดหำ
รำยได้เพื่อจัดทำแผน
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร เพื่อวำงแผนและดำเนินงำน
3. จัดทำแนวปฏิบัติ ระเบียบของสถำนศึกษำในกำร
ดำเนินกำรหำรำยได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
4. กำรจัดหำผลประโยชน์เกี่ยวกับรำชพัสดุ และ
อสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ในควำมครอบครองของสถำนศึกษำ และ
ต้องไม่ขัดแย้งกับนโยบำยวัตถุประสงค์และภำรกิจของ
สถำนศึกษำ
5. เงินรำยได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมำณประเภท
เงินรำยได้สถำนศึกษำต้องใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
6. พัฒนำบุคลำกรโดยกำรเข้ำร่วมอบรมพัฒนำ ศึกษำ
เอกสำร ดูงำน ฝึกปฏิบัติกำรเพื่อให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

7. ติดตำมประเมินผล และสรุปผลกำรดำเนินงำนตำม
ระเบียบที่กำหนด
8. กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน

3. การบริหารงานบุคคล
กำรบริหำรงำนบุ คคลในสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้โ รงเรียนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเพื่อตอบสนองภำรกิจของสถำนศึกษำ เพี่อดำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้เกิดควำมคล่องตัว
อิสระภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร
พัฒนำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ขอบข่าย/ ภารกิจ
1. กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
2. กำรจัดสรรหำอัตรำกำลังข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. กำรสรรหำและบรรจุตำแหน่ง
4. กำรเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. กำรลำทุกประเภท
7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

8. กำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9. กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
10. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ
11. กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
12. กำรออกจำกรำชกำร
13. กำรจัดระบบกำรจัดทำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
14. กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
15. กำรส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
16. กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
17. กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
18. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
19. กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำตและกำรขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
20. กำรพัฒนำข้อรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

1. การวางแผนอัตรากาลัง
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยพลไชย พลเพชร
2. นำงณิชำกร พลเวียง

แนวทางการปฏิบัติ
การวางแผนอัตรากาลัง
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
1. รวบรวมและรำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำต่อสำนักงำนเขตพื้นที่ทำงกำรศึกษำ
- จำนวนข้ำรำชกำร จำแนกตำมสำขำ
- จำนวนครูอัตรำจ้ำง
- จำนวนพนักงำนรำชกำร
- จำนวนลูกจ้ำงประจำ
- จำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว
2. วิเครำะห์ภำรกิจและประเมินสภำพควำมต้องกำร
อัตรำกำลังของสถำนศึกษำ
3. จัดทำแผนอัตรำกำลังของสถำนศึกษำ
4. เสนอแผนอัตรำกำลัง ขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

5. นำเสนอแผนอัตรำกำลังต่อสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
6. นำอัตรำกำลังสู่กำรปฏิบัติ
7. กำกับติดตำมและประเมินกำรดำเนินงำนตำมแผน
อัตรำกำลัง
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ
1. กำหนดแต่งตั้งหรือเสนอขอกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว ให้สอดคล้องกับแผนอัตรำกำลังของสถำนศึกษำ
ต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2 ปรับปรุงและเสนอขอปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร ภำระหน้ำที่ ที่เปลี่ยนแปลงของ
สถำนศึกษำ

2. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยพลไชย พลเพชร
2. นำงณิชำกร พลเวียง

แนวทางการปฏิบัติ
การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
- จำนวนข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมสำขำ
- จำนวนครูอัตรำจ้ำงและพนักงำนรำชกำร
- จำนวนลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว
2. รวบรวมข้อมูล จำนวนนักเรียนและกำรจัดชั้นเรียน
3. คำนวณอัตรำกำลังครู ตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
4. เสนอควำมต้องกำร จำนวนอัตรำตำแหน่งข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยจำแนกสำขำตำมที่ ก.ค.ศ.
กำหนดต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สังกัด

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการปฏิบัติ

1. นำยพลไชย พลเพชร
2. นำงณิชำกร พลเวียง

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1. เสนอควำมต้องกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ดำเนินกำรสรรหำ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกรณีที่
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่เห็นชอบหรือมอบหมำย
การสรรหาพนักงานราชการ
1. เสนอควำมต้องกำรพนักงำนรำชกำรต่อสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำที่สังกัด
2. ดำเนินกำรสรรหำ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็น
พนักงำนรำชกำรในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่เห็นชอบ
หรือมอบหมำย
การสรรหาลูกจ้างประจา
1. เสนอควำมต้องกำรลูกจ้ำง กรณีมีอัตรำว่ำงต่อ
สำนักงำนเขตพื้นที่ที่สังกัด
2. ดำเนินกำรสรรหำโดยกำรสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำเป็นลูกจ้ำงประจำ กรณีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้ควำมเห็นชอบหรือมอบหมำย
3. ดำเนินกำรสอบคัดเลือก ยึดหลักเกณฑ์ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร พ.ศ.
2537
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
1. ดำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้ำที่เป็นลูกจ้ำง
ชั่วครำว กรณีได้รับกำรจัดสรรสำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สังกัด
2. กำรดำเนินกำรสรรหำ อำจทำได้โดยกำรสรรหำ กำร
สอบคัดเลือก แล้วแต่ควำมเหมำะสม
3. กำรดำเนินกำร ให้ยึดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกำร
บริหำรงำนบุคคล ลูกจ้ำงชั่วครำว กระทรวงกำรคลังกำหนด
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
1. ผู้ขอกลับเข้ำรับรำชกำรยื่นคำร้องขอกลับเข้ำรับ
รำชกำรต่อสถำนศึกษำ
2. สถำนศึกษำเสนอคำร้องของกลับเข้ำรับรำชกำรไปยัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ อ.ก.ค.ศ
เขตพื้นที่
3. ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

4. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นำงณิชำกร พลเวียง

แนวทางการปฏิบัติ
การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสนอควำม
ประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็น ในกำรขอเปลี่ยนตำแหน่ง กรณี
สมัครใจ กรณีเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร และกรณีถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. สถำนศึกษำเสนอคำขอและควำมเห็นต่อสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เสนอควำมประสงค์และเหตุผลควำม
จำเป็นในกำรขอย้ำยต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สังกัดเพื่อ
ดำเนินกำรต่อไป
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
1. สถำนศึกษำแจ้งหลักเกณฑ์วิธีกำรขอย้ำยให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสังกัดทรำบ
2. สถำนศึกษำรวบรวมคำร้องขอย้ำย จัดทำรำยชื่อ ข้อมูล
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประสงค์ขอย้ำยและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบและเสนอไปยัง
สถำนศึกษำที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประสงค์จะ
ขอย้ำยไปปฏิบัติงำน
4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์ขอย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่ใน
สถำนศึกษำ
4.1 ในกรณีที่ไม่เห็นชอบกำรรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เสนอเรื่องไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
4.2 ในกรณี อ.ก.ค.ศ. เห็นว่ำไม่สมควรรับย้ำยให้แจ้ง
เรื่องไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำต้นสังกัดของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ประสงค์ขอย้ำยทรำบ
5. สั่งย้ำยและบรรจุแต่งตั้ง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำแล้วแต่กรณี ตำมอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนด
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่

1. กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำเสนอควำมประสงค์และเหตุผล
ควำมจำเป็นในกำรขอย้ำยต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัด
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ประสงค์จะขอย้ำยไปปฏิบัติงำน
2. กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 สถำนศึกษำแจ้งหลักเกณฑ์วิธีกำรขอย้ำยให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสังกัดรับทรำบ
2.2 สถำนศึกษำรวบรวบคำร้องขอย้ำย จัดทำรำยชื่อ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประสงค์จะขอย้ำย
ตรวจสอบคุณสมบัติ
2.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบและเสนอไปยัง
สถำนศึกษำที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประสงค์จะ
ขอย้ำยไปปฏิบัติงำน
2.4 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำขอย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ
1. ในกรณีที่ไม่เห็นชอบกำรรับย้ำยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เสนอเรื่องไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
2. ในกรณี อ.ก.ค.ศ. เห็นว่ำไม่สมควรรับย้ำยให้แจ้ง
เรื่องไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ประสงค์ขอย้ำยทรำบ
2.5 สั่งย้ำยและบรรจุแต่งตั้งข้ำรำกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำแล้วแต่กรณี ตำมอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนด
การย้ายสายงาน
ดำเนินกำรตำมมำตรำ 57 ทีที่ ศธ 0206.3/ว 16 ลงวันที่ 19
ตุลำคม พ.ศ.2548 โรงเรียนรวบรวมคำเสนอต่อสำนักงำนเขตพื้นที่
อนุมัติให้สถำนศึกษำดำเนินกำรแต่งตั้งตำมมำตรำ 53
การโอน มาตรา 58 วรรคแรก
ดำเนินตำมมำตรำ 58 และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ ที่ ศธ
0206/ว 16 ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ.2548
1. ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นคำร้องขอโอนไปยังสถำนศึกษำที่จะรับ
โอน
2. สถำนศึกษำที่จะรับโอนทำควำมตกลงกับสถำนศึกษำต้น
สังกัด
3. สถำนศึกษำที่รับโอนเสนอเรื่องไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอเรื่องเข้ำ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่กำรศึกษำ
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ

สถำนศึกษำที่รับโอนทรำบ
6. สถำนศึกษำออกคำสั่งรับโอน และสถำนศึกษำต้นสังกัด
ออกคำสั่งพ้นจำกหน้ำที่
การโอนมาตรา 58 วรรคสอง
1. ผู้ประสงค์ขอโอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยื่นคำขอโอนพร้อมเอกสำร
หลักฐำนต่อหน่วยงำนกำรศึกษำที่เรียกตัวมำบรรจุและแต่งตั้ง
2. ให้หน่วยงำนกำรศึกษำตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนโอนเมื่อ
เห็นว่ำถูกต้องให้ผู้มีอำนำจ ตำมมำตรำ 53 พิจำรณำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่รับโอน และแจ้งส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนต้นสังกัดเดิมให้พ้นจำกตำแหน่งและอัตรำเงินเดือน
3. เมื่อดำเนินกำรแล้ว ให้สำเนำคำสั่งจำนวน 1 ชุดให้
สำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน 7 วัน นับแต่วันออกคำสั่ง

5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยพลไชย พลเพชร
2. นำงณิชำกร พลเวียง
3. นำงสุภำวดี วิลัยศร

แนวทางการปฏิบัติ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ
1. สถำนศึกษำประกำศหลักเกณฑ์กำรประเมินและแนว
ปฏิบัติในกำรปฏิบัติในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบให้แก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำทรำบ
2. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ
3. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ รวบรวมข้อมูลพร้อมเสนอม
ควำมเห็นกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้คณะกรรมกำร ตำมข้อ 2
พิจำรณำ
4. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เสนอผลกำรพิจำรณำเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อ
นำเสนอ อ.อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ
5. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สั่งเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในฐำนะผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งตำมมำตรำ 53
6. สถำนศึกษำ แจ้งคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมระบุ
เหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำทรำบ ตำมมำตรำ 53
7. สถำนศึกษำจัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและไม่เลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัด ที่ออกคำสั่งไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำม
กำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงทำเบียนประวัติและเบิกจ่ำย
เงินเดือนต่อไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
1. กรณีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถึงแก่ควำมตำยอัน
เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ให้ผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เอกสำร หลักฐำน
พร้อมเสนอควำมเห็นรำยงำนไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. ดำเนินกำรสร้ำงสวัสดิกำรให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม
ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนดตำมควำม
เหมำะสม
การเลื่อนค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง
1. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของลูกจ้ำงประจำในฐำนะผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
2. สถำนศึกษำรวบรวมข้อมูลผลกำรประเมิน พร้อมเสนอ
ควำมเห็นของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อดำเนินกำรต่อไป
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนฐำนะผู้บังคับบัญชำเท่ำนั้น
2. กำรพิจำณำเลื่อนขั้นค่ำตอบแทนมรกรณีปกติ สำหรับ
กำรเลื่อนขั้นค่ำตอบแทนกรณีพิเศษกรณีพิเศษให้ผู้อำนวยกำรำ
นักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง โดย
มีผู้แทนผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำที่มีพนักงำนรำชกำรอยู่นั้นตำม
จำนวนควำมเหมำะสมร่วมเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรร
โควตำและเลื่อนขั้นค่ำตอบแทน
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งผลกำรพิจำรณำ
เลื่อนค่ำตอบแทน และให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำสั่งเลื่อน
ค่ำตอบแทน
6. การลาทุกประเภท
ผู้รับผิดชอบ
นำงสุภำวดี วิลัยศร

แนวทางการปฏิบัติ
การลาทุกประเภท

การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. กรณีอำนำจอนุญำตกำรลำ อยู่ในอำนำจของ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
1.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งใบลำ
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น
1.2 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุญำตกำรลำไห้
เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนด
1.3 ควบคุมสถิติข้อมูลกำรลำและสรุปงบหน้ำกำรลำ
รำยงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กรณีอำนำจอนุญำตกำรลำ เกินอำนำจของผู้อำนวยกำร
โรงเรียน
2.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่งใบลำ
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น
2.2 สถำนศึกษำตรวจสอบใบลำและเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ ให้เป็นไปตำมระเบียนที่กำหนด
2.3 เสนอเรื่องไปให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อ
ดำเนินกำรต่อไป
การลาของลูกจ้างประจา
1. กรณีอำนำจอนุญำตกำรลำ อยู่ในอำนำจของ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
1.1 ลูกจ้ำงประจำส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
ชั้น
1.2 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุญำตกำรลำให้
เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนด
1.3 ควบคุมสถิติข้อมูลกำรลำ
2. กรณีอำนำจอนุญำตกำรลำ อยู่เกินอำนำจของ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
2.1 ลูกจ้ำงประจำส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
ชั้น
2.2 สถำนศึกษำตรวจสอบใบลำและเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนด
2.3 เสนอเรื่องไปให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อ
ดำเนินกำรต่อไป
การลาของลูกจ้างชั่วคราว
1. ลูกจ้ำงชั่วครำวส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น
2. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุญำตกำรลำให้เป็นไป
ตำมระเบียบที่กำหนด
3. ควบคุมสถิติข้อมูลกำรลำ ตำมสิทธิกำรลำของลูกจ้ำง

ชั่วครำว
3.1 กรณีเริ่มเข้ำปฏิบัติงำนในปีแรกลูกจ้ำงชั่วครำวมี
สิทธิกำรลำป่วย โดยได้รับค่ำจ้ำงอัตรำปกติปีหนึ่งไม่เกิน 8 วันทำ
กำร เว้นแต่ในกรณีที่ระยะเวลำปฏิบัติงำนในปีแรกไม่ครบ 6
เดือน ไม่อยู่ในข่ำยได้รับสิทธิดังกล่ำวและในปีถัดไปลูกจ้ำง
ชั่วครำวซึ่งจ้ำงไว้ปฏิบัติงำนต่อเนื่องมีสิทธิลำป่วยโดยได้รับค่ำจ้ำง
อัตรำปกติระหว่ำงลำปีหนึ่งไม่เกิน 15 วันทำกำรให้นำกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำร ผู้ได้รัยอันตรำยหรือกำรเจ็บป่วย
เพรำะเหตุปฏิบัติรำชกำร ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลำมำใช้บังคับ
บัญชำกับลูกจ้ำงโดยอนุโลม
3.2 กรณีลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนที่จ้ำงไว้ปฏิบัติงำน
ต่อเนื่อง มีสิทธิกำรลำเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 90
วัน โดยมีสิทธิได้รับค่ำจ้ำงระหว่ำงกำรลำในส่วนรำชกำรไม่เกิน 45
วัน เว้นแต่กรณีที่เริ่มเข้ำปฏิบัติงำนในปีแรกไม่ครบ 7 เดือน ไม่อยู่
ในข่ำยได้รับสิทธิดังกล่ำว
การลาของพนักงานราชการ
1. พนักงำนรำชกำรส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น
2. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุญำตกำรลำให้เป็นไป
ตำมระเบียบที่กำหนด
3. ควบคุมสถิติข้อมูลกำรลำ
การลาศึกษาต่อ
1. ข้ำรำชกำรครูผู้ประสงค์จะลำศึกษำต่อจัดส่งใบลำต่อ
ผู้บังคับบัญชำ
2. สถำนศึกษำเสนอขออนุญำตให้กับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์จะไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
ศึกษำต่อไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่ออนุญำตให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อศึกษำต่อ
3. สถำนศึกษำเสนอขออนุญำตให้กับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับอนุญำตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
ศึกษำต่อ ซึ่งสอบคัดเลือกได้ไปศึกษำต่อตำมควำมประสงค์
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยพลไชย พลเพชร
2. นำงสุภำวดี วิลัยศร

แนวทางการปฏิบัติ
1. สถำนศึกษำจัดทำมำตรฐำน/ภำระงำนขั้นต่ำของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. สถำนศึกษำกำหนดเกณฑ์/วิธีกำรประเมินผลงำนโดย

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

8. การดาเนินการทางวินับและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยพลไชย พลเพชร
2. นำงณิชำกร พลเวียง

แนวทางการปฏิบัติ
กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
1. ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำร
สอบสวนให้ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมโดยไม่ชักช้ำเมื่อมี
กรณีอันมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำกระทำผิดวินัยร้ำยแรง
2. ผู้บังคับบัญชำสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมกำร
สอบสวน แล้วพบว่ำไม่ได้กระทำผิดวินัย หรือสั่งลงโทษ
ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนตำมที่คณะกรรมกำรสอบสวนแล้วพบว่ำ
มีควำมผิดทำงวินัยไม่ร้ำยแรงหรือเห็นว่ำมีควำมผิดเกินอำนำจ
ของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำให้รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำดำเนินกำรต่อไป
3. รำยงำนดำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรงไปยังสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
กรณีความผิดวินัยร้ายแรง
1. ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ 53
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนกรณี
อันมีมูลว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำทำงกำรศึกษำกระทำผิดวินัย
ร้ำยแรง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
2. ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2547 เสนอผลกำรพิจำรณำให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศึกษำพิจำรณำลงโทษ
3. ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 แห่ง

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2547 สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตำมผลกำร
พิจำรณำ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีกำรศึกษำ
4. รำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยไปยังสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ

9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ผู้รับผิดชอบ
นำงณิชำกร พลเวียง

แนวทางการปฏิบัติ
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1. ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตำมมำตรำ 53 สั่งพัก
รำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนในกรณีครูผู้ช่วย ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นที่มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระทำ
ควำมผิดวินัยร้ำยแรงจนถูกคณะกรรมกำรสอบสวนหรือถูกฟ้อง
คดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระทำผิดทำงอำญำ (เว้นแต่ได้กระทำ
ควำมผิดโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ)
2. รำยงำนกำรสั่งพักรำชกำรหรือกำรให้ออกจำกรำชกำร
ไว้ก่อนไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

10. การรายงานผลการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ผู้รับผิดชอบ
นำงณิชำกร พลเวียง

แนวทางการปฏิบัติ
การรายงานผลการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
1. ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรตั้งคณะกรรมกำร เพื่อ
ดำเนินกำรทำงวินัย
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กำหนดและสรุปผลกำรดำเนินกำรเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชำ/ผู้สั่งแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
3. ผู้บังคับบัญชำ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดำเนินกำรใน
อำนำจตำมที่กฎหมำยกำหนด
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ผู้รับผิดชอบ
นำงณิชำกร พลเวียง

แนวทางการปฏิบัติ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
การอุทธรณ์
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับเรื่องอุทธรณ์ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนำจตำม
กฎหมำย ในกรณีที่อุทธรณ์ยื่นเรื่องผ่ำนหัวหน้ำสถำนศึกษำ
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทำง
วินัย ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแล้วเสนอไป
ยังผู้มีอำนำจ
2.1 กรณีกำรอุทธรณ์ควำมผิดทำงวินัยไม่ร้ำยแรงให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
คำสั่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.2 กรณีกำรอุทธรณ์ควำมผิดวินัยร่ำยแรงให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ
ก.ค.ศ. ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การร้องทุกข์
1. กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถูกสั่งให้
ออกจำกรำชกำรให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภำยใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
2. กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรณืทำงกำรศึกษำไม่ได้
รับควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคับข้องในเรื่องมำจำกกำรกระทำ
ของผู้บังคับบัญชำหรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัยให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณีภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

12. การออกจากราชการ
ผู้รับผิดชอบ
นำงณิชำกร พลเวียง

แนวทางการปฏิบัติ
การออกจากราชการ
1. ผู้ประสงค์ลำออกจำกรำชกำร ยื่นหนังสือขอลำออกจำก
รำชกำรต่อผู้บังคับบัญชำโดยยื่นล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกไม่
น้อยกว่ำ 30 วัน
2. ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 พิจำรณำอนุญำตกำรลำออก
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครู ครูผู้ช่วย และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำอื่น
การประสงค์ขอลาออกของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. ผู้ประสงค์ลำออกจำกรำชกำรยื่นหนังสือขอลำออกจำก
รำชกำรต่อผู้บังคับบัญชำ
2. ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 พิจำรณำอนุญำตออกจำก
รำชกำรของครูผู้ช่วย ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
1. ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือเข้ำรับกำร
พัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนตำแหน่ง
3. ผู้บังคับบัญชำสั่งให้ผู้ที่ ไม่ผ่าน กำรประเมินกำรทดลอง
ปฏิบัติรำชกำร หรือเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มออก
จำกรำชกำร
4. รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
การให้ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
1. สถำนศึกษำตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
2. ผู้บังคับบัญชำสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำออกจำกรำชกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำขำดคุณสมบัติ
ทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547
3. รำยงำนกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไปยังสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
การให้ออกจากราชการอันเนื่องจาก การเจ็บป่วย
1. สถำนศึกษำตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรอันเนื่องมำจำกกำรเจ็บป่วย
2. ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตำมมำตรำ 53 สั่งออก
นอกจำกรำชกำรเมื่อเห็นว่ำไม่สำมรถปฏิบัติรำชกำรได้
กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ
1. ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 สั่งให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สมัครใจที่ปฏิบัติรำชกำรตำมควำม
ประสงค์ของทำงรำชกำรออกจำกรำชกำร
2. รำยงำนสั่งให้ออกจำกรำชกำรไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
กรณีสั่งให้ออกนอกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป

1. ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำตำมคุณสมบัติในมำตรำ (มำตรำ 30 (1) (4) (7)
(8) หรื อ (9) แห่ ง พระรำชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำรำชกำรครู แ ละ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547
2. ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตำมมำตรำ 53 สั่งให้ผู้ขำด
คุณสมบัติตำมข้อ 1 ออกจำกรำชกำร
3. รำยงำนกำรสั่งให้ออก จำกรำชกำรไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
กรณีมีเหตุสงสัยว่าไม่เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ม.30(3))
1. ผู้บังคับบัญชำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเมื่อมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ำครูผู้ช่วยและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นผู้ใดเป็นผู้
ขำดคุณสมบัติตำม (ม.30(3))
2. ผู้บังคับบัญชำเสนอผลกำรสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศึกษำ
3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีมติเห็นว่ำเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30(3) ให้ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ตำมำตรำ 53 สั่งให้ออกจำกรำชกำร
กรณีอันสงสัยว่าหย่อนความความสามรถ บกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
1. ผู้บังคับบัญชำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วย ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น มีกรณีถูกกล่ำวหำหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ำหย่อนควำมสำมรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสม
2. ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนและผู้บังคับบัญชำว่ำครูผู้ช่วย ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นไม่เป็นผู้หย่อนควำมสำมรถ ไม่
บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมำะสมให้สั่ง
ยุติเรื่อ แต่ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนและผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำ
ผู้หย่อน ควำมสำมำรถบกพร่องให้หน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติ
ตนไม่เหมำะสมให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อเสนอ อ. ก.ศ.น.เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำณำ 3 .เมื่อ อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีมติ ให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรให้ผู้มี
อำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 สั่งให้ออกจำกรำชกำร
เพื่อรับบำเหน็จบำนำญ เหตุทดแทน
กรณีมลทินหมองมัว
1. ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณีมีเหตุอันควรสงสัย
อย่ำงยิ่งว่ำครูผู้ช่วยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นได้มีกำร
กระทำผิดวินัยร้ำยแรงถ้ำให้รับรำชกำรต่อไปจะทำให้เสียหำย
ต่อทำงรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง
2. ผู้บังคับบัญชำเสนอผลสอบสวนไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำ
3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีมติให้ผู้นั้นออกจำก
รำชกำรเพรำะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถูกสอบสวนข้ำงต้น
ให้ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 สั่งให้ออกจำก
รำชกำรเพื่อรับบำเหน็จบำนำญเหตุทดแทน
กรณีได้รับโทษจาคุก
1. ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 สั่งให้ออกจำก
รำชกำรเพื่อรับบำเหน็จบำนำญเหตุทดแทนเมื่อปรำกฏว่ำครู
ผู้ช่วยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ได้รับโทษจำคุกโดย
คำสั่งของศำล หรือรักโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้
จำคุกในควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิด ลหุโทษ
2. รำยงำนผลกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไปยังสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ

13. การจัดทาระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางสุภาวดี วิลัยศร
การจัดทาระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดทาทะเบียนประวัติ
1. สถำนศึกษำจัดทำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 2 ฉบับ
2. สถำนศึกษำเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปรักษำไว้ที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 1 ฉบับ
3. เปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1 ผู้ขอมีบัตรกรอกรำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล
ต่ำงๆ เป็นเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวข้อง
2 ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร
3 นำเสนอผู้มีอำนำจลงนำมในบัตรประจำตัว
โดยสำรผู้บังคับบัญชำตำมลำดับโดยคุ้มทะเบียน

ประวัติไว้
การขอหนังสือรับรอง
1 ผู้ขอรับหนังสือรับรองแจ้งเหตุผลและควำมจำเป็น
ในคำขอ
2 ตรวจสอบเอกสำรควำมถูกต้อง
3 นำเสนอผู้มีอำนำจลงนำมในหนังสือรับรอง โดย
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
4.ที่ส่งหนังสือรับรอง
14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางสุภาวดี วิลัยศร
อนุสรณ์พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1 ตรวจสอบและเสนอผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับ
กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมำลำ
2 ดำเนินกำรในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมำลำแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
3 จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมำลำ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ดิเรกคุณำภรณ์และผู้คืน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
15 การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางณิชากร พลเวียง
การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. ประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อทำ
ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์และวิธีกำร ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีและเลื่อนวิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3. รวบรวมแบบเสนอขอรับกำรประเมินและรำยงำนผลงำนที่เกิด
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่งไปยังสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำที่สังกัด เพื่อดำเนินกำรต่อไป
4. เมื่อคณะกรรมกำรประเมินดำเนินกำรประเมินผู้ขอมีและเลื่อน
วิทยฐำนะ ครบทุกด้ำนและนำผลกำรประเมินเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำแล้ว
4.1 กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ มีมติไม่อนุมัติให้สถำนศึกษำ

แจ้งผู้ขอทรำบ ผู้ขออำจส่งคำขอรับกำรประเมินใหม่ได้ในปีถัดไป
ซึ่งผู้ที่ส่งคำร้องขอรับกำรประเมินในช่วง 1-30 เมษำยน จะส่งคำ
ร้องขอรับกำรประเมินใหม่ได้ไหมก่อนเดือน เมษำยน ในปีถัดไป
ส่วนผู้ที่ส่งคำขอในช่วง 1-31 ตุลำคม จัดส่งคำร้องขอใหม่ได้ไม่
กลอนเดือนตุลำคมของปีถัดไป
4.2 กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ อนุมัติ ให้ผู้มีอำนำจตำม
มำตรำ 53 สั่งตั้งและสำเนำคำสั่งตั้ง 1 ชุด ส่งให้สำนักงำน อ.
ก.ค.ศ. ทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันออกคำสั่ง
16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ
นางสุภาวดี วิลัยศร

แนวทางการปฏิบัติ
1. สถำนศึกษำส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง
2. สถำนศึกษำให้หรือเสนอชื่อครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
สมควรได้รับคำชมเชยเงินรำงวัล หรือเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ
ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมอบหรือให้คำชมเชย เงินรำงวัล
หรือเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางสุภาวดี วิลัยศร
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. สถำนศึกษำทำกำรศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมมั่นคงและ
ควำมเป็นธรรมในกำรประกอบอำชีพ
2. สถำนศึกษำกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งเสริมควำมมั่นคง
และควำมเป็นธรรมในกำรประกอบอำชีพ
3. สถำนศึกษำดำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้ประพฤติปฏิบัติตำมระเบียบวินัย มำตรฐำน
และจรรยำบรรณของวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ผู้บังคับบัญชำ ควบคุมดูแล และส่งเสริม ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ประพฤติ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบวินัย
มำตรฐำนและจรรยำบรรณของวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ

นางสุภาวดี วิลัยศร

การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1. ให้ผู้บังคับบัญชำปฏิบัติจนจนอย่ำงที่ดีต่อผู้บังคับบัญชำ
2. ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำมีวินัยในตนเอง
3. ผู้บังคับบัญชำมันสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอำใจใส่ ปกป้อง
และขจัดเหตุ แม่มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกระทำผิด วินัยตำมควรแก่
กรณี
19. การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางสุภาวดี วิลัยศร
กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำตและขอต่อใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพ
1. สถำนศึกษำดำเนินกำรเสนอขอมีใบประกอบวิชำชีพพร้อมทั้งจัดทำ
รำยละเอียด แปลเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
2. แปลเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อตรวจสอบและนำเสนอตำมที่ผู้มีอำนำจ องค์กรวิชำชีพมอบหมำย
3. จัดทำทะเบียนคุ้มกำกับดูแลผู้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
4.ส่งเสริมและดำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
ประพฤติตนตำมระเบียบวินัยมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพ
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางสุภาวดี วิลัยศร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำก่อนมอบหมำยงำน
1. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำแจ้งหลักเกณฑ์วิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำร พระ
ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนมอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ
2. ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้ม จำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ หรือรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นประธำนผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 1 คน เป็นกรรมกำรและข้ำรำชกำรครู
หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งดำรงตำแหน่งครูที่ผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ แต่งตั้งให้ทำหน้ำที่เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
3. ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม โดย
ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม และประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนำให้บรรลุผลตำม
ควำมมุ่งหวัง
การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่

เรื่องให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้บังคับบัญชำ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี
2. สถำนศึกษำวิเครำะห์ภำรกิจ เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรพัฒนำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตำมแผนที่ได้กำหนดไว้
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำประเมินผลกำรพัฒนำ และจัดเก็บข้อมูลนำไป
วำงแผนพัฒนำต่อไป

4. การบริหารทั่วไป
หลักการและแนวคิด
1. ยึดหลักให้สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำด้วยตนเองให้มำกที่สุด โดย
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีหน้ำที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนในเชิงนโยบำยให้สถำนศึกษำจัด
กำรศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมหลักกำร
กำรบริหำรงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นหลัก โดยเน้นควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตำม
เกณฑ์ กติกำ ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.มุ่งพัฒนำองค์กรระดับสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำง
เหมำะสม สำมำรถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสำรกันได้อย่ำงรวดเร็วด้วยระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. กำรบริหำรทั่วไปเป็นกระบวนกำรสำคัญที่ช่วยประสำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรงำนอื่นๆให้
บรรลุผลตำมมำตรฐำนคุณภำพและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยมีบทบำทหลักในกำรประสำนส่งเสริมสนับสนุน
และกำรอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆในกำรให้บริกำรกำรศึกษำทุกรูปแบบทั้งกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยตำมบทบำทของสถำนศึกษำ ตลอดจนกำรจัดและให้บริกำรกำรศึกษำของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันสังคมอื่น
ขอบข่าย/ภารกิจ
1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
2. กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ
3. กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ
4. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน
5. กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
6. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
7. งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
8. กำรดำเนินงำนธุรกำร
9. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
10. กำรจัดทำสำมะโนผู้เรียน

11. กำรรับนักเรียน
12. กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถำนศึกษำ
13. กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย
14. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
15. กำรทัศนศึกษำ
16. กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน
17. กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ
18. กำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันสังคมอื่นที่
จัดกำรศึกษำ
19. งำนประสำนรำชกำรส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น
20. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
21. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
22. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน
ภารกิจและแนวปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางมนธิรา สุวรรณสิงห์
1. สำรวจระบบกำรจัดทำทะเบียนกำรเชื่อมโยงข้อมูล
สำรสนเทศกับหน่วยงำนหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์แต่ภำรกิจจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. ออกแบบและจัดทำระบบฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำ เช่น
ฐำนข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลสื่อกำรเรียนกำรสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ ข้อมูลชุมชน ฯลฯ เพื่อใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับระบบ
ฐำนข้อมูลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำใช้
ระบบ ข้อมูลสำรสนเทศ
4. จัดระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ เชื่อมโยงกับ
สถำนศึกษำอื่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร กำร
บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์
6. ทำกำรประเมินและประสำนงำนระบบเครือข่ำยข้อมูล

สำรสนเทศ และปรับปรุงพัฒนำเป็นระยะๆ

2 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางมนธิรา สุวรรณสิงห์

แนวทางการปฏิบัติ
การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
1. กำหนดรูปแบบเครือข่ำยและวัตถุประสงค์ในกำร
ประสำนงำนให้สอดคล้องและเหมำะสมกับภำรกิจงำนจัด
กำรศึกษำ
2. จัดทำแผนประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำย
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนและสถำบันที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดทำข้อตกลงและกำรพัฒนำเครือข่ำยร่วมกัน
4. กำหนดบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำนตำมภำรกิจ
อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม
5. ประสำนงำนกับเครือข่ำยกำรศึกษำ เพื่อแสวงหำควำม
ร่วมมือ ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรงำน
และกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
6. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยกำรศึกษำให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ
และผู้เกี่ยวข้องทรำบ
7.กำหนดแผนโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงเครือข่ำยกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ
8. ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่เครือข่ำย
กำรศึกษำ ของสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง

3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางมลธิยา วลัยรัตน์

แนวทางการปฏิบัติ
การวางแผนบริหารงานการศึกษา
การวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
1. กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงและตัวชี้วัด

ตำมควำมสำเร็จ
2. วัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนบรรลุตัวชี้วัดระดับดีมำก ดี พอใช้ หรือปรับปรุง
3. วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรครำย
มำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนเพื่อหำเหตุปัจจัยและกำหนดแนว
ทำงกำรปรุงรักษำกำรพัฒนำและปรับปรุงตำมกรณี จัดทำเป็น
ข้อเสนอกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
4. ปรับโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนตำมข้อมูลกำรวิเครำะห์ ให้
รองรับภำรกิจที่จำเป็นและนโยบำยสำคัญ
5. กำหนดประเด็นตัวชี้วัด เกมควำมสำเร็จ กำรกำกับติดตำม
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ และ
ประเด็นกำรประเมินผล ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำประจำปี
6. กลุ่มงำน และฝ่ำยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนด้วยตนเอง และคณะบริหำรสถำนศึกษำนำผล
ประเมินพิจำรณำ รับฟังคำชี้แจง เพื่อประเมินควำมสำเร็จ
ระดับสถำนศึกษำ รำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
7. จัดทำรำยงำน และรำยงำนสำธำรณชน แต่คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อใช้เป็น
กำรกำหนดนโยบำยของสถำนศึกษำ และพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนต่อไป
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นางมลธิยา วิลัยรัตน์

แนวทางการปฏิบัติ
การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
1. ตรวจสอบศึกษำ วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนตำม
เป้ำหมำย ผลผลิต ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ รำยกลยุทธ์และ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ
2. ตั้งประเด็นหรือสมมติฐำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรหำ
คำตอบโดยศึกษำองค์ประกอบตัวแปรของปัจจัยภำยนอก
(ชุมชนท้องถิ่นและองค์ประกอบภำยในสถำนศึกษำ)
3. ศึกษำสภำพปัญหำตำมกรณีและดำเนินกำรวิจัยเชิงพัฒนำ
4. นำผลกำรวิจัยมำปรับใช้ในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางมลธิยา วิลัยรัตน์
การจัดระบบการบริหาร
1 ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำตำมภำรกิจงำนที่เป็นพันธกิจทั้ง 4
ด้ำนกองสถำนศึกษำ
2 วำงแผนออกแบบจัดระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโครงสร้ำงกำร
แบ่งส่วนงำนและมำตรฐำนสำยงำนของสถำนศึกษำ
3 ประกำศประชำสัมพันธ์กำรแบ่งส่วนงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสำธำรณชนทรำบ
4 ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำยงำน
5 ศึกษำและพัฒนำให้สอดคล้องกับนโยบำยและสภำพกำรที่
เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนาองค์กร
1 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รำยบุคคล
2 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้ข้อมูล
สำรสนเทศรำยบุคคลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำยงำน
3 จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้เหมำะสมกับมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน
4 จัดบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรทำงำนของสถำนศึกษำให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
5 จัดสวัสดิกำรเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กำรปฏิบัติ งำนบรรลุผลตำม
มำตรฐำนสำยงำนของสถำนศึกษำ
6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางมลธิยา วิลัยรัตน์
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
นางอริสา พันธุ์กล้า
1 ศึกษำระเบียบกฎหมำยและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
2 กำหนดมำตรฐำนและตัวบ่งชี้หรือดัชนีชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของ

งำนตำมโครงสร้ำงและรำยบุคคลโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุก
ฝ่ำย
3 สร้ำงควำมเข้ำใจกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยให้เป็น
ข้อตกลงร่วมกันของบุคลำกรทุกคน
4 สร้ำงเครื่องมือในกำรประเมินมำตรฐำน ควบคุม กำกับ ติดตำม
กำรปฏิบัติงำน
5 ประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมเครื่องมือของสถำนศึกษำที่จัดทำขึ้น
6 นำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำมำตรฐำนและ
ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางมนธิรา สุวรรณสิงห์

8 การดาเนินงานธุรการ
ผู้รับผิดชอบ
นางมนธิรา สุวรรณสิงห์

แนวทางการปฏิบัติ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1 ศึกษำควำมต้องกำรจำเป็นด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2 วำงแผนดำเนินกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำมำใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
3 ระดมกำรจัดหำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำในงำนด้ำนต่ำงๆ
ของสถำนศึกษำ
4 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้และ
บำรุงรักษำและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรนำเทคโนโลยีมำ
ใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ
5 ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรผลิตสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำรวมทั้ง
เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำ
6 ติดตำมประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำเพื่อควำม
คุ้มค่ำและเหมำะสมกับกระบวนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
แนวทางการปฏิบัติ
การดาเนินงานธุรการ
งานสารบรรณ
1 กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร
1.1 วิเครำะห์โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ
1.2 ออกแบบระบบกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กันและสำมำรถเชื่อมโยงระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้โดยนำระบบเครือข่ำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร(ICT) มำใช้ในกำร
ดำเนินงำน
1.3 จัดหำและพัฒนำ Hardware และ Software ให้สำมำรถ
รองรับกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรที่
ออกแบบไว้ได้
1.4 รับส่งหนังสือรำชกำรตำมระบบที่กำหนด
1.5 ประเมินผลกำรใช้ระบบกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรและ
ปรับปรุงเป็นระยะๆ
2 กำรจัดทำหนังสือรำชกำร
2.1 ศึกษำระเบียบงำนสำรบรรณที่เกี่ยวข้องกับชนิดของ
หนังสือรำชกำร
2.2 ออกแบบหนังสือรำชกำรให้เป็นแนวเดียวกันโดย
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) มำใช้ใน
กำรดำเนินงำน
2.3 ออกแบบระบบกำรพิมพ์และสำเนำหนังสือให้เหมำะสมกับ
สภำพของสถำนศึกษำโดยยึดหลักควำมถูกต้องรวดเร็วและ
ประหยัดใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสมและคุ้มค่ำ โดยนำ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) มำใช้ใน
กำรดำเนินงำน
2.4 จัดบุคลำกรรับผิดชอบดำเนินกำรพิมพ์และสำเนำหนังสือ
ตำมระบบที่กำหนด
2.5 ประเมินระบบงำนพิมพ์และสำเนำหนังสือ เพื่อกำร
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. กำรเก็บหนังสือรำชกำร
3.1 วิเครำะห์สภำพงำนและวิธีกำรจัดเก็บเอกสำรของ
สถำนศึกษำ
3.2 ออกแบบระบบกำรจัดเก็บเอกสำรให้สอดคล้องกับระบบ
กำรรับ-ส่ง กำรยืมและกำรทำลำยหนังสือรำชกำร และ
เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ ตลอดจนครอบคลุม
ลักษณะกำรจัดเก็บหนังสือที่กำหนดในระเบียบงำนสำรบรรณ
โดยนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(ICT) มำใช้ในกำรดำเนินงำน
3.3 จัดหำและพัฒนำ Hardware และ Software ให้
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรจัดเก็บหนังสือ
รำชกำรที่ออกแบบไว้ได้
3.4 ดำเนินกำรจัดเก็บหนังสือตำมระบบที่กำหนด
3.5 ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรจัดเก็บหนังสือเป็นระยะๆ

และปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ
4. กำรให้ยืมหนังสือรำชกำร
4.1 ออกแบบระบบกำรให้ยืมหนังสือรำชกำรให้สอดคล้องกับ
ระบบกำรรับ-ส่ง และกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร โดยใช้
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.2 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ยืมหนังสือรำชกำรให้
สอดคล้องกับระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำร
บรรณและงำนที่เกี่ยวข้อง
4.3 ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็น
ระยะๆ
4.4 นำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบกำรให้ยืมหนังสือ
รำชกำร
5. กำรทำลำยหนังสือรำชกำร
5.1 ภำยใน 60 วัน หลังจำกสิ้นปีปฏิทิน ดำเนินกำรสำรวจ
หนังสือที่หมดอำยุกำรเก็บจำกฐำนข้อมูลกำรเก็บหนังสือใน
ระบบเครือข่ำย เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5.2 จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลำย เสนอคณะกรรมกำรทำลำย
หนังสือของสถำนศึกษำเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
5.3 ดำเนินกำรทำลำยหนังสือด้วยวิธีกำรที่ถูกต้องและ
เหมำะสม
การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
1. จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและแบบฟอร์มบัญชีรับส่งงำนเป็นงำนๆตำมที่รับผิดชอบ
2. ให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรสำรวจและกรอกรำยกำรบัญชี
รับ-ส่งงำนเป็นงำนๆตำมที่รับผิดชอบ
3. เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนำม
4. เก็บเป็นหลักฐำนกำรรับ-ส่งงำนเก็บไว้เป็นหลักฐำน
คนละ 1 ชุด
การมอบอานาจหน้าที่งาน
1. วิเครำะห์ภำระหน้ำที่กำรงำนของสถำนศึกษำจำก
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและจำกที่ได้รับ
มอบหมำยเพิ่มเติม
2. ตรวจสอบตำแหน่งมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งและ
ควำมถนัดของบุคลำกรที่ดำรงตำแหน่งต่ำงๆ
3. กำหนดภำระหน้ำที่กำรงำนให้บุคลำกรรับผิดชอบ
ปฏิบัติ โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรตำมควำมเหมำะสม
4. จัดทำคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน

5. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน
6. จัดทำมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ พร้อมด้วยตัวชี้วัดของงำน
7. จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
8. กำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนคลองบุคลำกร
การประชุมภายในสถานศึกษา
1 . วิเครำะห์ภำรกิจของสถำนศึกษำ กำหนดแผนกำรประชุม
แจ้งให้ทุกงำนภำยในสถำนศึกษำทรำบ
2. ประสำนงำนทุกงำนภำยในสถำนศึกษำ รวบรวมเรื่องที่
จะนำเสนอที่ประชุมเพื่อจัดทำวำระและเอกสำรกำรประชุม
3. ดำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำประชุม
4. ประสำนงำนกำรจัดสถำนที่ประชุม กำรเตรียมสื่อ
อุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรประชุม กำรเตรียมเครื่องดื่ม อำหำร
ว่ำงสำหรับรับรองผู้มำประชุมและเตรียมกำรอันอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
5. บันทึกกำรประชุม และจัดทำรำยงำนกำรประชุมแจ้งให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทรำบผลกำรประชุม และดำเนินกำรตำมมติที่
ประชุม
6. ประสำนงำน ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุม
เสนอผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
7. ประเมินผลกำรดำเนินงำน สรุปผลเพื่อนำไปใช้ปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ
งานยานพาหนะ
1. วิเครำะห์ภำรกิจและแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำแล้ว
จำแนกภำรกิจที่มีควำมจำเป็นต้องใช้พำหนะนำไปจัดหมวดหมู่
2. เพื่อนกับทุกงำนในสถำนศึกษำวำงแผนกำรใช้ยำนพำหนะ
เป็นรำยเดือน
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรขออนุญำตใช้พำหนะกำรขอ
อนุมัติเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง กำรตรวจสภำพ กำรซ่อม
บำรุงรักษำและกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4. ศึกษำสภำพทั่วไปและกำหนดสถำนที่เก็บรักษำ
ยำนพำหนะให้เกิดควำมปลอดภัย
5. ประเมินแผนกำรใช้ยำนพำหนะ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ขออนุญำตใช้ยำนพำหนะ กำรขออนุมัติเบิกจ่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิง กำรตรวจสภำพ กำรซ่อมบำรุงรักษำและกำร

รำยงำนกำรใช้พำหนะ นำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุง
ให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางมลธิยา วิลัยรัตน์
การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
1. ศึกษำวิเครำะห์สภำพทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อ
จัดทำกำหนดแผนผังบริเวณสถำนศึกษำ (Master Plan ) ด้วยควำม
ร่วมมือของผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถกำรสถำปนิก หรือเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนทำงด้ำนสถำปนิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
สังกัดและหลักควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคอมบุคลำกรและ
ทำงรำชกำรโดยควำมเห็นชอบกล่องคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
2. ดำเนินงำนจัดหำงบประมำณจำกทำงรำชกำร หรือเงินนอก
งบประมำณมำใช้ในกำรก่อสร้ำง กระโปรงตำมควำมเหมำะสม
3. ดำเนินกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงหรือจัดสภำพแวดล้อมตำมรูปแบบ
ที่กำหนด
4. จัดบุคลำกรรับผิดชอบกำรบำรุงรักษำ ดูแลพัฒนำอำคำรสถำนที่
และสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำให้อยู่ในสภำพที่มั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยและเหมำะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์
5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรใช้อำคำรสถำนที่จัดทำแบบพิมพ์
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนและประชำสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบและถือปฏิบัติ
6. ติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรใช้กำร
ปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ
ให้มีควำมพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
10. การจัดทาสามะโนผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางอริสา พันธุ์กล้า
นางมนธิรา สุวรรณสิงห์

แนวทางการปฏิบัติ
กำรจัดทำสำมะโนผู้เรียน
1. กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยประชำกร ขั้นตอน วิธีกำรจัดทำสำมะโน
ประชำกร วัยเรียน
2. จัดทำเครื่องมือสำมะโนประชำกรวัยเรียน

3. จัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียนที่จะเข้ำรับกำรบริหำรทำง
กำรศึกษำในเขตบริกำรของสถำนศึกษำ ให้เป็นปัจจุบันโดยประสำน
ควำมร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศจำกสำมะโนผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลไปใช้
ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำต่อไป
5. เสนอรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศกำรสำมะโนผู้เรียนให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
11. การรับนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางอริสา พันธุ์กล้า
นางมนธิรา สุวรรณสิงห์

แนวทางการปฏิบัติ
การรับนักเรียน
1. ศึกษำข้อมูลประชำกรวัยเรียนจำกข้อมูลสำมะโนประชำกร
วัยเรียน (โปรแกรม obec smis) ข้อมูลนักเรียนที่จะจบ
กำรศึกษำแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจำกกำรศึกษำนอก
ระบบ เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรรับ
นักเรียนของแต่ละระดับชั้น
2. จัดทำแผนกำรรับนักเรียนให้สอดคล้องกับแผนชั้นเรียน
และสำมำรถรองรับอำคำรเรียน ครู ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ของ
สถำนศึกษำโดยประสำนงำนกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. แจ้งกำหนดกำรรับนักเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและจัดทำประกำศสำรวจเด็กเข้ำเรียนของ
สถำนศึกษำ
4. ดำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนที่กำหนด
5.ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในกำรติดตำม
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนทะเบียนรำษฎร์ สัญชำติ
พิกำร มีควำมบกพร่องหรือด้อยโอกำส
6.ประเมินผล และรำยงำนกำรรับนักเรียนต่อสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ

12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางภาวดี จันทร์สว่าง
การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิก
สถานศึกษาการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา
การจัดตั้ง
1. บุคคล นิติบุคคลองค์กรที่จะขอให้จัดตั้งสถำนศึกษำ
ดำเนินกำรสำรวจควำมพร้อมตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบแนว
ปฏิบัติของทำงรำชกำร
2. ยื่นคำร้องขอให้จัดตั้งสถำนศึกษำต่อสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ
3. รอรับทรำบผลกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจ
อนุญำตเพื่อกำรดำเนินกำรต่อ

การยุบรวม
1.สถำนศึกษำที่ประสงค์จะยุบรวมด้วยกัน เพิ่มกำรดำเนินกำร
จัดทำแผนพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2.เสนอแผนพัฒนำประสิทธิภำพ เพื่อขอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
3.เสนอแผนพัฒนำประสิทธิภำพที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำต่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรยุบรวม
สถำนศึกษำ
4.รอรับผลกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจอนุมัติ เพื่อ
กำรดำเนินกำรต่อไป
การเลิกสถานศึกษา
1.คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน
2.ดำเนินกำรแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปีก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำ
ถัดไป
3.จัดให้นักเรียนในสถำนศึกษำที่ยกเลิก ได้เข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำอื่นทุกคน
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางปรีดา จันทะมน
การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
1.ศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย ตลอดจนขอบข่ำยภำรกิจของสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.สำรวจควำมต้องกำรในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำ และควำมพร้อมของสถำนศึกษำและชุมชนเพื่อ

กำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอก
ระบบและตำมอัธยำศัย
3.กำหนดแนวทำงและควำมเชื่อมโยงในกำรจัดและพัฒนำ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ
และตำมอัธยำศัย ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแนวทำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3
รูปแบบตำมควำมเหมำะสม ศักยภำพของสถำนศึกษำ เดินทำง
เชื่อมโยงประสำนควำมร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบัน
สังคมอื่นทีจ่ ัดกำรศึกษำ
5.ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ
และตำมอัธยำศัย เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพ
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางมะลิวัลย์ สั้นจันดา

15 การทัศนศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการปฏิบัติ
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.ปรำสำทและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยำกรที่
พร้อมให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงภำครัฐ เอกชน
และประชำชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ
2.ศึกษำแนวทำงหรือระเบียบที่จะขอรับกำรสนับสนุนจำก
แหล่งทรัพยำกรทุกประเภท ตลอดจนเงื่อนไขกำรขอรับกำร
สนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำหนดแนวทำงกำร
ดำเนินงำนระดมทรัพยำกรจำกแหล่งสนับสนุน
4.กำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อจูงใจ ชักชวน
ประชำชนเอกชนหรือหน่วยงำนต่ำงๆให้เข้ำใจ สนใจให้ควำม
ช่วยเหลือสนับสนุนกำรศึกษำ
5.ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำในทุกด้ำนซึ่ง
ครอบคลุมถึงกำรประสำนควำมร่วมมือของบุคคล ชุมชน
องค์กร เอกชน องค์กรกำรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำน
สถำนประกอบกำร สถำบันสังคมและสถำนศึกษำในกำรใช้
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำร่วมกัน
6.ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
แนวทางการปฏิบัติ

นางมลธิยา วิลัยรัตน์

16. ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางมลธิยา วิลัยรัตน์
นางอริสา พันธุ์กล้า

17 ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางปรีดา จันทะมน

การทัศนศึกษา
1. ศึกษำระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2. เตรียมกำรดำเนินกิจกรรมในทุกๆด้ำน ให้เรียบร้อยโดย
คำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ
3. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำตำมแผนงำนโครงกำร
4. ประเมินผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร และ
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
5. รำยงำนกำรทัศนศึกษำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
แนวทางการปฏิบัติ
กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน
1 สร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกรให้บุคลำกรเห็นควำมสำคัญเกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนกิจกำรนักเรียนอันได้แก่
1.1 งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของนักเรียนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โครงกำรอำหำรเสริม (นม)
1.2 งำนแนะแนว
1.3 งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.4 งำนลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำ
วิชำทหำร
1.5 งำนประชำธิปไตยและวินัยนักเรียนเป็นต้น
2. กำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนกิจกรรมนักเรียนของ
สถำนศึกษำ โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
วำงแผน
3. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วม ในกำรจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจของผู้เรียน
4. ประสำน ติดตำมและประเมินผลดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงรำยงำนผลและปฏิบัติงำนและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
แนวทางการปฏิบัติ
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
1 ศึกษำควำมต้องกำรจำเป็นในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมทั้งควำมพร้อมในกำรรับข้อมูล
ข่ำวสำรของชุมชน
2 วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดย
ประสำนควำมร่วมมือกับบุคลำกร ชุมชน องค์กร และสื่อมวลชนใน
ท้องถิ่น
3 จัดให้มีเครือข่ำยกำรประสำนงำนประชำสัมพันธ์

4 พัฒนำบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ให้มีควำมรู้
5 ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ ตำมแนวทำงที่กำหนดใน
ทุกโอกำสอย่ำงต่อเนื่อง
6 สร้ำงกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้ลำยรูปแบบ โดยยึดหลักกำรมีส่วน
ร่วมของเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
7 ติดตำม ประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้ทรำบถึงผลที่ได้รับจำก
กำรประชำสัมพันธ์ และนำไปดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางปรีดา จันทะมน
การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานสถาบันสังคมอื่นๆที่จัดการศึกษา
1 ประสำน ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจในสิทธิและหน้ำที่ในกำร
จัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ และ
สถำนประกอบกำร
2 ประสำนให้ควำมร่วมมือกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร และ
สถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ
3. สนับสนุนให้บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรอบรมเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำแก่บุตรหรือบุคคลที่อยู่ในควำม
ปกครองดูแล
4. ให้ควำมร่วมมือกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำติดตำมผลกำร
จัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ
สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางปรีดา จันทะมน
งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1.ศึกษำ สำรวจและกำหนดภำรกิจ ทั้งภำรกิจหลัก และภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำยที่จะต้องประสำนกับหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค
และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2.กำหนดรูปแบบภำรกิจขั้นตอนวิธีกำรตลอดจนเทคนิคต่ำงๆในกำร
ประสำนงำนให้สอดคล้องและเหมำะสมกับเรื่องที่จะประสำนงำน
3.จัดเตรียมเอกสำร สื่อ เครื่องมือและช่องทำงกำรประสำนงำน ให้มี
ควำมพร้อม เพื่อประโยชน์และสะดวกต่อกำรประสำนงำน

4.กำหนดบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำนตำมภำรกิจอย่ำง
ชัดเจนและเหมำะสม
5.ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค และส่วน
ท้องถิ่นในกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำร่วมกัน
6.ประเมินผลกำรดำเนินงำนและรูปแบบกำรประสำนงำนและนำผล
กำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงรูปแบบและพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมพร้อมในกำรประสำนงำนเป็นระยะๆอย่ำงต่อเนื่อง
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
นางมลธิยา วิลัยรัตน์

แนวทางการปฏิบัติ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
1.จัดระบบกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและรำยงำนผล
กำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2.จัดทำเกณฑ์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
3.ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมระบบที่กำหนดไว้
4.จัดทำรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำประจำปีคลอง
สถำนศึกษำเสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้รับทรำบและ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนรับทรำบ
5.ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางพัฒนาพร พิมพ์สุภา
การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
1.ระบุปัจจัยเสี่ยงตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (แผนกลยุทธ์)
ของสถำนศึกษำ
2.ประเมินควำมเสี่ยง และจัดลำดับควำมเสี่ยง
3.วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำรำยงำนและแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง
4.วำงแผนกำรจัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ
5.ส่งเสริมให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยนำมำตรกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุมกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ โดย
สอดคล้องและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรกำร line วิธีกำรที่

สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
6.ติดตำม ประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรที่
กำหนดและปรับปรุงให้เหมำะสมเป็นระยะๆ
7.รำยงำนกำรควบคุมภำยในต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ทรำบ (อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง)

22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นางมลธิยา วิลัยรัตน์
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน
1. ศึกษำสภำพปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ควำม
ร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำพฤติกรรมนักเรียน
3. วำงแผนกำหนดนโยบำยกำรดำเนินงำนปกครองนักเรียนเพื่อ
3.1 กำรส่งเสริมพัฒนำให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนำกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ กำรยกย่องให้กำลังใจแก่
นักเรียนผู้ประพฤติดี
3.2 กำรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน ได้แก่
กำรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมกำรป้อกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในโรงเรียน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ในโรงเรียน
4. ดำเนินกำรบริหำรงำนปกครองนักเรียน โดยกำรกำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้ชัดเจน และประสำนกำรดำเนินงำนปกครองนักเรียน ร่วม
ระหว่ำงสถำนศึกษำกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
5. ควบคุม กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้ดำเนินไปตำม
ระเบียบอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและควำมพึงพอใจของบุคคลำกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินกำรเป็นระยะๆ
23. งำนที่ไม่ได้ระบุไว้ในงำนอื่น
1. งำนกำรปกครองและควบคุมควำมประพฤตินักเรียน
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ
นำงมลธิยำ วิลัยรัตน์
1.1 วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ ปัจจัยเสี่ยงและกำหนดภำรกิจ ของ
สถำนศึกษำอันเป็นเหตุแห่งควำมเบี่ยงเบนของพฤติกรรมนักเรียน
1.2 ลำดับควำมรุนแรงของพฤติกรรมภำยใต้วุฒิภำวะ เพศและวัยของ
นักเรียน

1.3 ศึกษำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ ข้อบังคับสำหรับนักเรียนของโรงเรียน
บ้ำนก้ำงปลำ ฉบับ พ.ศ. 2546 และประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2515
1.4 นำมำตรกำรไปใช้ดำเนินกำรตำมกรอบ ภำรกิจ โดยมีกำรกำกับ
ติดตำม ภำยใต้ข้อกำหนดของสถำนศึกษำ
1.5 ประเมินผลกำรดำเนินกำรและรำยงำนผล

ผู้รับผิดชอบ
2. งานสหกรณ์โรงเรียน
นำงอริสำ พันธ์กล้ำ

แนวทางการปฏิบัติ
2.1 ประชำสัมพันธ์ระดมหุ้น
2.2 เตรียมเอกสำรหลักฐำนงำนสหกรณ์
2.3 จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์
2.4 บริกำรทุกรูปแบบแก่สมำชิกให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด

3. งานอาหารกลางวัน
นำงภำวดี จันทร์สว่ำง
นำงลลิดำ ผุยมำตย์

3.1 ควบคุมงบประมำณเงินอำหำรกลำงวันที่ได้รับจำกทำงรำชกำร
3.2 จัดให้เด็กที่ขำดสำรอำหำรได้รับประทำนอำหำรกลำงวัน
3.3 สรุปและรำยงำนผล

4. งานอาหารเสริมนม
นำงพัฒนำพร พิมพ์สุภำ

4.1 บัญชีจ่ำยให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4.2 เก็บรักษำอำหำรเสริมนม
4.3 บริหำรจัดกำรให้เกิดประสิทธิภำพแก่โรงเรียนมำกที่สุด
4.4 สรุปรำยงำนผลกำรประเมินงำน

5. เงินสวัสดิการครูในโรงเรียน
นำงณิชำกร พลเวียง

5.1 เป็นกิจกรรมสวัสดิกำรช่วยเหลือครูในโรงเรียน
5.2 เป็นกำรคิดดอกเบี้ยในรำคำต่ำ
5.3 ดอกเบี้ยที่ช่วยในกำรพัฒนำโรงเรียน
5.4 สูบและรำยงำนผลกำรปฏิบัติ บัตรงำน

6. โครงการออมทรัพย์
นำงปรีดำ จันทะมน

6.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักประหยัด
6.2 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรออม
6.3 เพื่อให้นักเรียนใช้จ่ำยอย่ำงเศรษฐกิจพอเพียง
6.4 สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนมีหน้ำที่

7. งานพนักงานบริการ
ยำนอภิรมย์ ไชยชิน

7.1 ดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ของรัชกำล
7.2 พัฒนำอำคำรสถำนที่ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอำดร่ม
รื่นน่ำดูน่ำอยู่น่ำเรียน
7.3 ไม่สนับสนุนส่งเสริมคณะครูในกิจกรรมต่ำงๆ
7.4 ให้กำรบริกำรคณะครูและผู้มำติดต่องำนในโรงเรียน
7.5 งำนอื่นที่คณะครูและผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

คู่มือ การบริหารการจัดการสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านก้างปลา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คานา

สารบัญ
เรื่อง

หน้ำ

คำนำ
สำรบัญ
คำสั่งโรงเรียน
ควำมรับผิดชอบตำมขอบข่ำย ภำรกิจกำรบริหำรงำนและจัดกำรสถำนศึกษำ 4 งำน

1

ขอบข่ำย ภำรกิจกำรบริหำรงำนและจัดกำรสถำนศึกษำ

2

กำรบริหำรวิชำกำร

4

งำนบริหำรงบประมำณ

26

งำนบริหำรงำนบุคคล

43

งำนบริหำรทั่วไป

62

ภำคผนวก

คณะที่ปรึกษา
นำยพลไชย พลเพชร
คณะทางาน
นำงสำวกรรณิกำ ศักดิ์ศิริรัตน์
นำงมลธิยำ วิลัยรัตน์
นำงลลิดำ ผุยมำตย์
นำงพัฒนำพร พิมพ์สุภำ
นำงปรีดำ จันทะมน
นำงสำวคำมำย บุญสนอง
นำงณิขำกร พลเวียง
นำงภำวดี จันทร์สว่ำง
นำงสุภำวดี วิลัยศร
นำงไพบูลย์ จันทนำ
นำงอริสำ พันธ์กล้ำ
นำงมะลิวัลย์ สั้นจันดำ
นำงวรำภรณ์ บัวชุม
นำงมนธิรำ สุวรรณสิงห์

ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ

นำยอภิรมย์ ไชยชิน

ช่ำงไฟฟ้ำ 3

นำงสำวประมล สอนสุภำพ
นำงสำวพัชรำพร มุงคุณแสน

ครูธุรกำร
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

กรรมกำร
กรรมกำร

