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การบริหารงานบุคคล 

      หมายถึง การหาทางใช้คนท่ีอยู่ร่วมกันในองค์กรนั้นๆให้ทํางานได้ผลดีท่ีสุด ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย น้อยท่ีสุด
ในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจท่ีจะให้ความร่วมมือและ ทํางานร่วมกับ 
ผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้นๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

แนวคิด 

 1) ปัจจัยทางการบริหารท้ังหลายคนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุด 

2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล  

3) การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนทําให้บุคลากร มีขวัญ กําลังใจ มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลสําเร็จอย่างประสิทธิภาพ  

4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะทําให้บุคลากร เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและกระตือรือรน้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  

5) การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ 

ขอบข่ายงานบุคลากร 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ วิชาชีพครู  

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่าง ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู  

5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนา โรงเรียน  

6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา 2558 – 2564 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ วิชาชีพครู  

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่าง ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู  

5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนา โรงเรียน  

6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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วางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหน่ง 

มีหน้าที่ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจําปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2. จัดทําแผนงานอัตรากำลงครู / การกําหนดตําแหน่งและความต้องการครูในสาขาทุกโรงเรียนมีความต้องการ  

3. จัดทํารายงานอัตรากําลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 

การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

มีหน้าที่ 

1. วางแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรรและกําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

2. กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลท่ีรับสมัคร 

3. จัดทําประกาศรบสมัคร 

4. รับสมัคร  

5. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมิน  

7. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  

8. สอบคัดเลือก  

9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  

10. การเรียกผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

11. จัดทํารายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 

การพัฒนาบุคลากร 

มีหน้าที่ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําปี  

2. สํารวจความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน  

3. จัดทําแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา 
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5. จัดทําแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน 

6. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อํานวยการ  

7. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

มีหน้าที่ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําปี 

2. นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน  

3. ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําปี  

4. จัดทําบัญชีผู้ท่ีได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นประจําปีโดยยึดหลักความโปรงใส คุณธรรม จริยธรรม และการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดขอบ 

 5. แต่งต้ังผู้ท่ีได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนรายงานต่อต้นสังกัด 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

มีหน้าที่ 

1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

2. สํารวจความต้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร ใน โรงเรียน 

 4. จัดทําแฟ้มข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและ บุคลากรใน โรงเรียน 

วินัยและการรักษาวินัย 

มีหน้าที่  

1. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรใน โรงเรียน  

2. จัดทําแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการทําผิดเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรใน โรงเรียน 

สวัสดิการครู 

มีหน้าที่  

1. วางแผนดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน  

2. มอบของขวัญเป็นกําลังใจในวันสําคัญต่างๆ วันเกิด แสดงความยินดีท่ีผ่านการ ประเมินครู ชํานาญการ
พิเศษ ของครูและบุคลากรในโรงเรียน  

3. ซื้อของเย่ียมไข้เมื่อเจ็บป่วยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
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สํามะโนนักเรียน/รับนักเรียน 

มีหน้าท่ี 

1. วางแผนในการจัดทําสํามะโนนักเรียน  

2. สํามะโนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน 

3. จัดทําเอกสารการรับสมัครนักเรียนเด็กเล็กช้ันอนุบาล 2 ประถมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

4. เปิดรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ช้ันอนุบาล 2 ประถมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

5. จัดทําแฟ้มนักเรียน ช้ันอนุบาล 2 ประถมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

6. สรุปการจัดทําสํามะโนนักเรียนรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 

การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 

1. การลา การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 

   1.การลาป่วย 

   2.การลาคลอดบุตร  

   3.การลากิจส่วนตัว  

   4.การลาพักผ่อน  

   5.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจจ์  

   6.การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

   7.การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

   8.การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

   9. การลาติดตามคู่สมรส 

       การลาป่วย ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาเว้นแต่ในกรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่ง ใบลาในวันแรก 
ท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได้ ในกรณีท่ีข้าราชการผู้เป็นสามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลา 
แทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว การลาป่วยต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมี 
ใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช กรรมแนบไปกับ
ใบลา ด้วย ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอํานาจอนุญาตจะส่ังให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ ซึ่งผู้มีอํานาจ
อนุญาต เห็นชอบแทนก็ได้ การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ติดต่อกัน ผู้มี
อํานาจ อนุญาตเห็นสมควร จะส่ังให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือส่ัง ให้ผู้ลาไปรับการ
ตรวจจาก แพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

      การลาคลอดบุตร ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตาม
ลาดับ จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทน ก็ได้ 
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับ เงินเดือน ครั้ง
หนึ่งได้ การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลา แล้ว ต้องไม่ 
เกิน 90 วัน 
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  การลากิจส่วนตัว ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 
จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น ไม่สามารถรอ รับ
อนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจําเป็นไว้แล้ว หยุดราชการ ไปก่อนก็ ได้ แต่จะต้อง ชี้แจง
เหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่ง ใบลาก่อนตามวรรค หนึ่งได้
ให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ทันทีใน
วันแรก ที่มาปฏิบัติราชการ ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วันทําการ ข้าราชการ
ที่ลาคลอดบุตรตามข้อ18 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการ ลาคลอด
บุตรได้ไม่เกิน 150 วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
      การลาพักผ่อน ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทําการเว้นแต่ข้าราชการ ดังต่อไปนี้ไม่
มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 
 1. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมา 
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
 2. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนง่ทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง แล้ว ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับ 
ราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ  
3. ผู้ซึ ่งถูกสั ่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับ 
ราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา ได้รับบรรจุ เข้ารับ
ราชการอีกล้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปีหรือลาพักผ่อนประจาปี แล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทาการ 
ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปจัจุบัน 
จะต้องไม่เกิน 20 วันทําการ สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิลาวันลาพักผ่อน 
สะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทําการ 
      การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทใน พระพุทธศาสนา 
หรือข้าราชการที่นับถือศาสนา อิสลามซึ่งประสงคจ์ะลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรือ อนุญาต ก่อนวันอุปสมบทหรือ
ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือ จัดส่งใบลาก่อนตาม
วรรคหนึ่งให้ชี้แจงเหตุผลความ จาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่ จะพิจารณาให้ลา
หรือไม่ก็ได้ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ลาอุปสมบทหรือได้รับ อนุญาตให้ลาไป 
ประกอบพิธีฮัจจ์แล้วจะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ภายใน 10 วัน นับแต่ วันเริ่มลาและ
จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่ วันที่ลาสิกขาหรือ วันที่เดินทาง กลับถึงประเทศ
ไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ 
      การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการ ตรวจเลือก 
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวัน เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วน ข้าราชการ ที่ได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่ เวลารับ หมายเรียกเป็น
ต้นไป และให้ไปเข้า รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาใน หมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับ
คําสั่ง อนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึง หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการข้ึนตรง 
- การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดู งาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง ปลัดกระทรวง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงเพื่อพิจารณาอนุญาตลาหรับการลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน 
ประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วน ราชการข้ึนตรงเพื่อ 
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พิจารณาอนุญาต เว้นแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัด กรุงเทพมหานครลาหรับ 
หัวหน้า ส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นตรงและข้าราชการ ใน 
ราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดส่วนปลัด กรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจัดส่ง 
ใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต 
      การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานใน องค์การ 
ระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีสังกัดเพื่อ พิจารณา โดย
ถือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ีกําหนด 
      การลาติดตามคู่สมรส ข้าราชการซึ่งประสงค์ติดตามคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ตามลําดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาไดไ้ม่
เกิน สองปีและในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินส่ีปี ลาเกินส่ีปี ให้ลาออก
จาก ราชการสําหรับปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง และข้าราชการ ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอ
หรือจัดส่ง ใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้า สังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต 
      วินัยและการดาเนินการทางวินัย 
      วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์ วินัยข้าราชการ 
คร ูและบุคลากรทางการศึกษา : ข ้อบัญญัติท ี ่ก ําหนดเป็นข้อห้ามและ ข้อปฏิบัต ิตามหมวด 6 แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2551  
โทษทางวินัย มี 5 สถาน  
คือ วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี้  
1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน  
3. ลดขั้นเงินเดือน 
วินัยร้ายแรง มีดังนี้  
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 
      การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทําทัณฑ์บนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัยใช้ในกรณีท่ีเป็นความผิด เล็กน้อย และ
มีเหตุอันควรงดโทษ การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องทาเป็นหนังสือ แต่การทําทัณฑ์บนต้องทาเป็นหนังสือ(มาตรา 
100 วรรคสอง)  
โทษภาคทัณฑ์ 
            ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน โทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการ
เล่ือน ขั้นเงินเดือน 
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน  
ใช้ลงโทษในความผิดท่ีไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่กรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อย 
 โทษปลดออกและไล่ออก  
ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น 
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การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง  
ห้ามลดโทษต่ำกว่าปลดออก ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออก การสั่งให้ออกจาก 
ราชการไม่ใช่โทษทางวินัย  
วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก ่
 1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
 3. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมหาประโยชน์ 
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
 4. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หน่วยงานการศึกษามติ 
ครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
 5. ไม่ปฏิบัติตามคําสั ่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบ ของทาง 
ราชการแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ เป็นการไม่รักษาประโยชนข์อง 
ทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บังคับ บัญชาทบทวนคําสั่งก็ได้ และเมื่อเสนอ 
ความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม  
6. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ ราชการโดยไม่มี 
เหตุผลอันสมควร 
 7. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู ้เรียนชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา ความสามัคคี ไม่ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับหรือ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม 
ต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
8. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง  
9. กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ ยงธรรม หรือ เสื่อมเสีย 
เกียรติศักด์ิในตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
10. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัท  
11. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กับ ประชาชนอาศัย 
อํานาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริมเกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด 
12. กระทําการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
13. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระทําผิดวินัย หรือ 
ละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติ หน้าที่ดงักล่าว 
โดยไม่สุจริต 
วินัยร้ายแรง ได้แก่  
1. ทุจรติต่อหน้าที่ราชการ 
2. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติครม. หรือนโยบาย 
ของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของทางราชการอัน เป็นเหตุใหเ้กิด 
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
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3. ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและ 
ระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
4. ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง 
5. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
6. กลั่นแกล้ง ดูหมิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อย่างร้ายแรง  
7. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ ความเสียหายอย่าง 
ร้ายแรง  
8. กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื ่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ เสื่อมเสีย 
เกียรติศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อชายหรือให้ได้รับ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหรือ 
วิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะ เป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิ 
ประโยชน์อื่นเพื่อให้ตนเองหรือ ผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งต้ังโดยมิชอบ 
 9. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบหรือนําเอาผลงานทางวิชากาของผู้อื่น หรือจ้าง 
วาน ให้ผู้อื่นทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่ง การ 
เลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน  
10. ร่วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะมี 
ค่าตอบแทนหรือไม่เพื่อให้ผู้อื่นนําผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการกําหนด ตําแหน่งเลื่อนตําแหน่ง เลื่อน 
วิทยฐานะ หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงข้ึน  
11. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อ สิทธิหรือชาย เสียงในการ 
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงให้ผู้อื่นกระทําการในลักษณะเดียวกัน 
12. กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้ จําคุกหรือให้ 
รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือลหุโทษ หรือกระทําการอื่น 
ใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
13. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด  
14. เล่นการพนันเป็นอาจิณ 
15. กระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของ ตนหรือไม่ 
      การดําเนินการทางวินัย 
      การดําเนินการทางวินัย กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการในการออกคําสั่งลงโทษ ซึ่งเป็น ข้ันตอนที่มี
ลําดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การต้ังเรื่องกล่าวหา การสืบสวนสอบสวน การพิจารณา ความผิดและกําหนด
โทษและการสั่งลงโทษ รวมทั้งการดําเนินการต่าง ๆ  ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพัก การสั่งให้
ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา หลักการดําเนินการทางวินัย 
1. กรณีที ่ผู ้บังคับบัญชาพบว่าผู ้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน ในเบื้องต้น อยู่แล้ว
ผู้บังคับบัญชาสามารถดําเนินการทางวินัยได้ทันที 
2. กรณีที ่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากคํา ให้ผู ้ร้องเรียนลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี พร้อม รวบรวม
พยานหลักฐานอื่นๆ ประกอบการพิจารณาแล้วดําเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยตั้ง กรรมการสืบสวน
หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นว่ามีมูล ก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวน ต่อไป 
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  3. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อนหากเห็นว่า ไม่มีมูลก็ส่ัง ยุติเรื่อง
ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั ้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง ลายมือชื่อและที่อยู ่ของ ผู้
ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตร สนเท่ห์ มติครม. ห้ามมิให้รับฟัง 
เพราะจะทําให้ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าท่ี 

  ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย 

   1. การตั้งเรื่องกล่าวหาเป็นการต้ังเรื่องดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปรากฏกรณีมีมูลท่ีควร กล่าวหา
ว่า กระทําผิดวินัยมาตรา 98 กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดําเนินการ สอบสวน
ให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของ ผู้ถูก กล่าวหา ความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นคือ ผู้อานวยการสถานศึกษาสามารถแต่งต้ัง กรรมการสอบสวน ข้าราชการ
ในโรงเรียนทุกคนความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจบรรจุ และ แต่งตั้งตามมาตรา 53 เป็นผู้มี
อํานาจบรรจุและแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

   2. การแจ้งข้อกล่าวหามาตรา 98 กําหนดไว ้ว ่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข ้อกล่าวหาและสรุป 
พยานหลักฐาน ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้เพื่อให้ ผู้ 
ถูกกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา 

   3. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบ ข้อเท็จจริง 
และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม และ เพื่อพิจารณาว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้น กรณีที่เป็น ความผิดที่ปรากฏชัด
แจ้งตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 

   ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 11  

ก. การกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงท่ีเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่ 

   (1) กระทําความผิดอาญาจนต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผู้นั้นกระทําผิดและผู้บังคับ บัญชาเห็นว่า ข้อเท็จจริง
ตามคําพิพากษาประจักษ์ชัด 

   (2) กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือ ให้ถ้อยคํารับ สารภาพต่อผู้
มีหน้าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคํา เป็นหนังสือ 

ช. การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงท่ีเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่ 

   (1)กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้ จําคุกหรือ
ลงโทษท่ีหนักกว่าจําคุก 

   (2) ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน 

ผู้บังคับบัญชา สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติกรรมอันแสดงถึงความจงใจไม่ ปฏิบัติตาม 
ระเบียบ ของทางราชการ 
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  (3) กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา 

หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคํา เป็นหนังสือ 

 การอุทธรณ์ 

        มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง การศึกษา 
พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังลงโทษต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี การศึกษา อ.ก.ค.
ศ.ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน 

   เงื่อนไขในการอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ท่ีถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของคําส่ังลงโทษผู้อุทธรณ์ 
ต้อง อุทธรณ์เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้ ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งคําส่ังลงโทษต้องทําเป็นหนังสือ การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง 

การอุทธรณ์คําสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยอํานาจของ ตนเอง 
ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ เว้นแต่ การสั่งลงโทษตามมติ ให้
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

    การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง 

      การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการต้องอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ท้ังนี้การร้องทุกข์ คําส่ัง
ให้ออก จากราชการหรือคําส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. เช่นเดียวกัน 
การร้องทุกข์ 

      หมายถึงผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคําส่ังของฝ่ายปกครอง 

หรือคับข้องใจจากการกระทําของผู้บังคับบัญชาใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอน คําสั่งหรือ 
ทบทวนการกระทําของฝ่ายปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา 

      มาตรา122และมาตรา123แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.
2547บัญญัติให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 

และผู้ซึ่งตนเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําของ ผู้บังคับบัญชา 
หรือ กรณี12 

ถูกตั้งกรรมการสอบสวนมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งหรือ ก.ค. ศ.
แล้วแต่กรณีภายใน30วัน 

ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เหตุท่ีจะร้องทุกข์  

(1) ถูกส่ังให้ออกจากราชการ  

(2) ถูกส่ังพักราชการ  

(3) ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(4) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา  

(5) ถูกต้ังกรรมการสอบสวน 
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ ในเกณฑ์ 
ดังนี้ 

1.ในครึ่งปีท่ีแล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 

2.ในครึ่งปีท่ีแล้วมาจนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนช้ันเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษ ภาคทัณฑ์ หรือถูก
ลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ ความผิด ที่ทําให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนซึ่งไม่ใช่ความผิดท่ีได้กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

3. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกส่ังพักราชการเกินกว่าสองเดือน  

4. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

5. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 

6.ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการในครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 

7. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีหัวหน้าส่วนราชการกําหนด 

8. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี้ 

1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ์  

2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

3) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม่เกินหกสิบ วันทําการ 

4) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ จากการ
ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 

5) ลาพักผ่อน  

6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  

7) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 

  การฝึกอบรม หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียนหรือ การวิจัย
ตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานตาม โครงการ แลกเปล่ียน
กับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้โดย มิได้มี วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึง การ ฝึกฝนภาษาและ
การรับดาแนะนําก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือต่อ จาก การฝึกอบรมนั้น
ด้วย 

    การดูงาน หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ และการ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการดู 
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งานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดให้ดําเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

   การลาศึกษาต่อ หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ สถาบัน 
การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที ่ ก.พ.รับรองและ 
หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับคําแนะนําก่อนเข้าศึกษาและการฝึกอบรม หรือการดูงานท่ี  
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 

  การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ(มาตรา 107พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ ครูฯ)  

1) ตาย  

2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

3) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก  

4) ถูกส่ังให้ออก  

5) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

6)ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเว้นแต่ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตําแหน่งอื่นท่ีไม่ต้องมี ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

      การลาออกจากราชการ 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื ่นหนังสือลาออกต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอํานาจตาม มาตรา 53เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

      กรณีผู้มีอํานาจตาม มาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการอนุญาต ให้
ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอ ลาออก
ทราบ เมื่อครบกําหนดเวลาท่ียับย้ังแล้วให้การลาออกมีผลต้ังแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ียับย้ัง 

       ถ้าผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ไม่ได้อนุญาตและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้การลาออก มีผล 
ต้ังแต่วันขอลาออก 

       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่ง 

        ทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาและให้การลาออกมีผล 
นับต้ังแต่ วันท่ีผู้นั้นขอลาออก 

      ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 

       ข้อ 3 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีผู้มี
อํานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็นพิเศษ จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันขอ
ลาออกให้ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อย กว่า 30 วัน ก็ได้ 

        หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลาย ลักษณ์
อักษรจากผู้มีอํานาจอนุญาต หรือท่ีมิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับ แต่วันยื่น
เป็นวันขอลาออก 
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    ข้อ 5 ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่ง ยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกให้ดาเนินการ ดังนี้ 

    (1) หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการไป ให้มีคําส่ังอนุญาตให้ลาออก เป็นลาย ลักษณ์
อักษรให้เสร็จส้ินก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งคําส่ังดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวัน ขอลาออกด้วย 

    (2) หากพิจารณาเห็นว่าควรยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกเนื่องจากจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้มีคําส่ัง
ยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จส้ินก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งคําส่ัง 

    ดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ท้ังนี้การยับยั้งการอนุญาต ให้ ลาออกให้
ส่ัง ยับย้ังไว้ได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน และส่ังยับย้ังได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ได้ เมื่อครบ กําหนดเวลาท่ี
ยับย้ังแล้วให้การลาออกมีผลต้ังแต่วัน ถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ียับย้ัง 

     ข้อ 6 กรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอํานาจ อนุญาตมิได้ มี
คําสั ่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีคาสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจากครบ 
กําหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ผู้มีอํานาจอนุญาตมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอ ลาออก 
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบด้วย ข้อ 7 การ 
ยื ่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื ่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื ่อสมัครรับเลือกตั ้งให้ยื ่นต่อ 
ผู้บังคับบัญชาอย่างข้าภายในวันที่ขอลาออกและให้ผู ้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอหนังสือขอลาออกนั้นต่อ 
ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็วเมื่อผู้มีอํานาจอนุญาตได้รับ 
หนังสือขอลาออกแล้วให้มีคําส่ังอนุญาตออกจากราชการได้ต้ังแต่ วันท่ีขอ ลาออก 

     5. ครูอัตราจ้าง 

กรณีครูอัตราจ้างท่ีจ้างด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบัติหน้าท่ีครู เช่น ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้ช่วย ครูพี่เล้ียง หรือปฏิบัติ
หน้าท่ีครูท่ีเรียกช่ือย่างอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วน ราชการพ.ศ. 
2537 และแนวปฏิบัติท่ีใช้เพื่อการนั้น 15 
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การบริหารงบประมาณ 

     การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลาดหนองหวายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัด การศึกษา 
อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมี ความ
รับผิดชอบ 

     โรงเรียนตลาดหนองหวายนอกจากมีอํานาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังมีอํานาจหน้าที่ ตามท่ี
กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้น 
พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

     กฎหมายการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการจึง กําหนดให้ 
โรงเรียนตลาดหนองหวายมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

       1.ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการท่ัวไปของโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

       2.ให้โรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีผู้ บริจาคให้
เว้นแต่การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที ่มีผู ้บริจาคให้โรงเรียนต้องได้รับความเห็นขอบจาก คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

      3.ให้โรงเรียนจดทะเบียนสิทธิ์หรือดําเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ ท่ีมีผู้อุทิศให้หรือ โครงการ ซื้อ 
แลกเปล่ียนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

      4.กรณีโรงเรียนดําเนินคดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องดําเนินคดีแทน สถานศึกษา หรือ
ถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการ ใน กรอบอํานาจ ผู้บริหารต้อง 
รับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว 

    5. โรงเรียนจัดทํางบดุลประจําปีและรายงานสาธารณะทุกส้ินปีงบประมาณ 

   งบประมาณที่สถานศึกษานํามาใช้จ่าย  

   1. แนวคิด 

      การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ คล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน ให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้ บริหาร จัดการเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 

  2. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ 

  2.1 เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 

  2.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพ 
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   3. ขอบข่ายภารกิจ  

   3.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  

   2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

   3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545  

   4. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

    5.แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

   รายจ่ายตามงบประมาณ จําแนกออกเป็น 2 ลักษณะ 

   1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ งบบุคลากร 

  - งบดําเนินงาน  

  -งบลงทุน 

  -งบเงินอุดหนุน 

  - งบรายจ่ายอื่น 

      งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่รายจ่ายที่ จ่าย ใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่าย ท่ี 
กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

      งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจํา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย ใน 
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงราจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบ รายจ่าย 
อื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

     งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่า ครุภัณฑ์ ค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย ดังกล่าว 

     งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจํา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย ใน 
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายจากงบ รายจ่าย
อื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

     งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่า ครุภัณฑ์ ค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อนสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย ดังกล่าว 
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      งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนงานของ 
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ส่วนกลางตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร ราชการ 
แผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงิน 
อุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนศาสนา 

     งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ รายจ่ายท่ี
สํานักงานงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับ ท่ีจ่าย คืน ให้แก่ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้าง ฯลฯ 

      อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปีการศึกษา    

      ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท  

      ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท  

      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท 

      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท 

      การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แบ่งการใช้ตามสัดส่วน ด้านวิชาการ : ด้านบริหารทั่วไป : สํารอง
จ่ายท้ัง 2 ด้านคือ 

      1. ด้านวิชาการ ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นําไปใช้ได้ในเรื่อง  

      1.1จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นต่อการเรียนการสอน  

      1.2ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 

      1.3การพัฒนาบุคลาการด้านการสอน เช่น ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ค่าจ้างช่ัวคราวของครู ปฏิบัติการ สอน 
ค่าสอนพิเศษ 

     2. ด้านบริหารท่ัวไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 นําไปใช้ได้ในเรื่อง 

     2.1 ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ค่าจ้างช่ัวคราวที่ไม่ใช่ปฏิบัติการสอน ค่าตอบแทน ค่า ใช้สอย 

     2.2 สํารองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารท่ัวไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 นําไปใช้ใน เรื่อง
งานตามนโยบาย 

    เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 

    1. เป็นเงินท่ีจัดสรรให้แก่สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการ ดํารงชีวิต
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน ช้ัน ป.1 ถึง ม.3 ให้มี โอกาส ได้รับการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น (ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

   2. นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนท่ีผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาท 

   3. แนวการใช้ 
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ให้ใช้ในลักษณะ ถัวจ่าย ในรายการต่อไปนี้  

3.1 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน(ยืมใช้)  

3.2 ค่าเส้ือผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน(แจกจ่าย)  

3.3 ค่าอาหารกลางวัน (วัตถุดิบ จ้างเหมา เงินสด)  

3.4 ค่าพาหนะในการเดินทาง (เงินสด จ้างเหมา) 

3.5 กรณีจ่ายเป็นเงินสด โรงเรียนแต่งต้ังกรรมการ 3 คน ร่วมกันจ่ายเงินโดยใช้ใบสําคัญรับ เงินเป็น หลักฐาน 

3.6 ระดับประถมศึกษา คนละ 1,000 บาท/ปี  

3.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 3,000 บาท/ปี  

1.1 รายจ่ายงบกลาง  

1. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร  

2. เงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ  

3. เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ  

4. เงินสมทบของลูกจ้างประจํา 

2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป ใช้จ่ายตาม
รายการดังต่อไปนี้ 

       1. “เงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีต้ังไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบํานาญ ข้าราชการ เงิน
บําเหน็จลูกจ้างประจํา เงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงิน ค่าทดแทน 
สําหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

      เงินช่วยพิเศษข้าราชการบํานาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการ ช่วยเหลือ ข้าราชการ 
การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ย หวัดบํานาญ 

       2. “เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีต้ังไว้ เพื่อจ่าย เป็น
เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ 
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 

       3. “เงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หมายความว่ารายจ่ายท่ีต้ัง ไว้เพื่อ จ่าย
เป็นเงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจําปี เงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนข้าราชการท่ี ได้รับ
เล่ือนระดับ และหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระหว่างปีและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

      4. “เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีต้ังไว้ เพื่อจ่าย เป็นเงิน
สํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลนําส่งเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

      5. “เงินสมทบของลูกจ้างประจํา” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่ รัฐบาล นําส่ง
เข้ากองทุนสํารอง เล้ียงชีพลูกจ้างประจํา 
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         6. “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตั ้งไว้เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย 

         7. “เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น” หมายความว่า รายจ่ายท่ีต้ังสํารองไว้เพื่อ จัดสรร เป็น
ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

         8. “ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีต้ัง ไว้เพื่อ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 

         9. “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ เบิกจ่าย
เป็นเงินราชการลับในการดําเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ 

        10. “ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั ้งไว้เพื ่อ เป็น 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

         11. “ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกว้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่าย
ท่ีต้ังไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานของรัฐ 

        เงินนอกงบประมาณ 

 1. เงินรายได้สถานศึกษา  

2. เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

3. เงินลูกเสือ เนตรนารี  

4. เงินยุวกาซาด  

5. เงินประกันสัญญา  

6. เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์  

เงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง เงินรายได้ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 

       1. ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเป็นราชพัสดุ  

       2.ค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ไม่ชัดหรือแย้งนโยบายวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา 

       3.เบี ้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างจากเงิน 
งบประมาณ 

       4. ค่าขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน  

       5. ค่าขายทรัพย์สินท่ีได้มาจากเงินงบประมาณ 
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งานพัสดุ 

     “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และ 
ควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอื่นๆ ท่ีกําหนด ไว้ใน 

ระเบียบนี้ 

      “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กําหนดไว้ในหนังสือ การจําแนก ประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่าย ตามสัญญาเงินกู้ จาก
ต่างประเทศ 

      “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง อื่นๆ แต่
ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

       “การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และการจ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับ 
ขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างท่ีปรึกษา การจ้าง 
ออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

         ชอบข่ายภารกิจ  

         1. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

         2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม  

         3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

         4. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2549 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกพัสดุ การ 
ควบคุม และการจําหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

     2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี  

     3. จัดทําทะเบียนท่ีดินและส่ิงก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 

     4. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นท่ีของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา 

     5. กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้และการขอ ใช้ 
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคุมดู ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บํารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคารสถานท่ี การอนุรักษ์พลังงาน การ 
รักษาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็น ระเบียบและสวยงาม 

    6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ 

    7. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงการบํารุงรักษาและการ พัสดุ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    8. ให้คําแนะนํา ช้ีแจง และอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
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    9.เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตาม ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

   10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามลําดับข้ัน  

    12. ปฏิบัติอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

1.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

    การอนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้มีอํานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ อนุมัติระยะเวลาในการ เดินทาง
ล่วงหน้า หรือระยะเวลาหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการได้ตามความจําเป็น 

3. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียง กรณีพักค้าง 

3.1 ให้นับ 24 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน 

3.2 ถ้าไม่ถึง 24 ช่ัวโมงหรือเกิน 24 ช่ัวโมง และส่วนท่ีไม่ถึงหรือเกิน 24 ช่ัวโมง นับได้เกิน 12 ช่ัวโมง ให้ถือเป็น 
1 วัน 

4. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง กรณีไม่พักค้าง  

4.1 หากนับได้ไม่ถึง 24 ช่ัวโมงและส่วนท่ีไม่ถึงนับได้เกิน 12 ช่ัวโมง ให้ถือเป็น 1วัน  

4.2 หากนับได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง แต่เกิน 6 ช่ัวโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน  

5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง  

6. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาต้ังแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป 

7. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง เดินทาง
ส้ินสุดลงเมื่อส้ินสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 

8. หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าท่ีพักในประเทศ 
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การเบิกค่าพาหนะ 

   1. โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด 

   2. กรณีไม่มียานพาหนะประจําทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ ใช้
ยานพาหนะอื่นได้ แต่ต้องช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่าพาหนะนั้น 

  3. ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ในกรณีต่อไปนี้ 

  3.1 การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานท่ีอยู่ ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานี ยานพาหนะ ประจํา
ทาง หรือสถานท่ีจัดพาหนะท่ีใช้เดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

  3.2 การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานท่ีอยู่ ท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด เดียวกันวันละ
ไม่เกิน 2 เท่ียว 

  3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิก ตามอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด คือ ให้เบิกตามที่จ่ายจริง ดังนี้ ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับเขตจังหวัด ติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ไม่เกินเท่ียวล่ะ 400 บาท เดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น นอกเหนือกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่เกิน
เท่ียวละ 300 บาท 

  3.4 ผู้ไม่มีสิทธิเบิก ถ้าต้องน่าสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็น
เหตุให้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจาทางให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้โดยแสดงเหตุผล และความ
จําเป็นไว้ในรายงานเดินทาง) 

 3.5 การเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถกลับเมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว (ลากิจ - ลา
พักผ่อนไว้) ให้เบิกค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริงตามเส้นทางท่ีได้รับคําส่ังให้เดินทางไป ราชการ กรณีมี การเดินทาง
นอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริง โดยไม่เกินอัตราตามเส้นทาง ท่ีได้รับคําส่ัง
ให้เดินทางไปราชการ 

 3.6 การใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ให้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้ว) ให้ได้รับเงินชดเชย คือ รถยนต์ กิโลเมตร
ละ 4 บาท 

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝึกงาน ดูงาน การ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย 

 1. หลักการและเหตุผล 

 2. โครงการ/หลักสูตร 

 3. ระยะเวลาจัดท่ีแน่นอน 

 4. เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ค่ารักษาพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพื่อให้ร่างกายกลับ สู่ สภาวะ
ปกติ (ไม่ใช่เป็นการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม) 

 1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม ( 8 ฉบับ) 

1.2ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 

2. ผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว  

2.1 บิดา  

2.2 มารดา  

2.3 คู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

2.4บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ ความสามารถ หรือ
เสมือนคนไร้ความสามารถ (ศาลส่ัง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยก เป็นบุตรบุญ ธรรมบุคคลอื่นแล้ว 

3. ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้รับเบี้ยบํานาญ และลูกจ้างชาวต่างประเทศ 

 ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ ค่ารักษาพยาบาล แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ประเภทไข้นอก หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ได้นอนพัก รักษา ตัว นํา
ใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ีจ่ายเงิน 

ประเภทไว้ใน หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทาง ราชการ 
สถานพยาบาลเอกชน ใช้ใบเสร็จรับเงินนามาเบิกจ่ายเงิน พร้อมให้แพทย์รับรอง “หากผู้ป่วยมิได้ เข้ารับการ
รักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” และสถานพยาบาลทางราชการ ใช้ หนังสือ รับรองสิทธิ 
กรณียังไม่ได้เบิกจ่ายตรง 

การศึกษาบุตร 

ค่าการศึกษาของบุตร หมายความว่า เงินบํารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียน หรือเงินอื่นใดท่ี สถานศึกษาเรียก
เก็บและรัฐออกให้เป็นสวัสดิการกับข้าราชการผู้มีสิทธิ 

1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 

2547 

1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กค 0422.3/ว 161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ประเภท และอัตรา
เง ินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนใน สถานศึกษาของเอกชน และ 
กรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0422.3/ว 226 ลงวันที ่ 30 มิถุนายน 2552 เร ื ่องการเบิกเง ินสวัสดิการเกี ่ยวกับ 
การศึกษาของบุตร 
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2. ผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร 

2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันท่ี 1 พฤษภาคมของทุกปี ไม่รวมบุตร บุญ ธรรม หรือ
บุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นแล้ว 

2.2 ใช้สิทธิเบิกได้ 3 คน เว้นแต่บุตรคนท่ี 3 เป็นฝาแฝดสามารถนํามาเบิกได้ 4 คน  

2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ปี นับต้ังแต่วัน เปิดภาคเรียนของแต่ละภาค 

จํานวนเงินที่เบิกได้ 

 1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 4,650 บาท 

 2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,200 บาท 

 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,900 บาท 

 4. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 11,000 บาท 

ค่าเช่าบ้าน  

1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2550  

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2549  

2. สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  

2.1 ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องท่ี เว้นแต่ 

2.1.1 ทางราชการได้จัดท่ีพักอาศัยให้อยู่แล้ว 2.1.2 มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส 2.1.3 ได้รับคําส่ังให้
เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างห้องท่ีตามคําร้องขอของตนเอง 

2.2 ข้าราชการผู้ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปประจําสํานักงานในท้องท่ีท่ีรับราชการครั้งแรกหรือห้องท่ี ท่ีกลับเข้า
รับราชการใหม่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน (พระราชกฤษฎีกาเช่าบ้าน 2550(ฉบับท่ี 2) มาตรา 7) 

2.3 ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับ หน้าท่ี 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 14) 

2.4 ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านท่ีค้าง ชําระอยู่ ใน
ท้องท่ีท่ีไปประจําสํานักงานใหม่ มีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน ชําระเงินกู้ฯ มาเบิกได้ (พระ
ราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 17) 
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กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)  

1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ (ส่วนที่ เกี่ยวข้อง)  
บํานาญ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง บําเหน็จตก
ทอด หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพ ของสมาชิก ส้ินสุดลงหรือผู้รับ
บํานาญถึงแก่ความตาย 

1.2 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 2. ข้าราชการ,ทุกประเภท (ยกเว้น
ราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กบข. ได้แก่ ข้าราชการครู ข้าราชการใหม่ ได้แก่ ผู้ซึ่ง เข้ารับ
ราชการหรือโอนมาเป็นราชการต้ังแต่วันท่ี 27 มีนาคม 2540 เป็นต้น จะต้องเป็นสมาชิก กบข. และ สะสมเงิน
เข้ากองทุน สมาชิกที่จ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของ เงินเดือนเป็นประจําทุกเดือน รัฐบาลจะ
จ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 3ของเงินเดือนเป็น ประจําทุกเดือนเช่นเดียวกัน และจะ นําเงิน
ดังกล่าวไป ลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้กับสมาชิกเมื่อออกจากราชการ 

ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ มีดังนี้ 

1.การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนช้ันเรียน ข้อมูลครู นักเรียน และ ส่ิงอํานวย
ความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2) จัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า และแผนงบประมาณ 

3)เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นคําขอ ต้ัง
งบประมาณต่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที ่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

1) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของ สํานักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่กําหนดไว้ใน แผนปฏิบัติ การ
ประจําปี และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1) ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จําเป็นต้องขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับ สถานศึกษา
ประเภทที่ 1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วเสนอ ขอโอนหรือ เปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณต่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อดําเนินการต่อไป 
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     5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    1) รายงานผลการดําเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา 

    6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

    1) จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการ ปฏิบัติงาน และ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบท่ี 
สํานักงบประมาณกําหนดและจัดส่งไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกไตรมาสภายในระยะเวลาท่ี 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนด 

    2) จัดทํารายงานประจําปีท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้สํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนด 

   7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2) วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ หน่วยงานใน
สถานศึกษา 

   8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

    1) วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ ดําเนินงาน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

    2) จัดทําข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนา การศึกษาให้ ดําเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

   3) สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา สถานศึกษา โดย
ความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   9. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

   1) จัดทํารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่ง เรียนรู้ใน ท้องถิ่น
ท้ังท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานประกอบการ เพื่อการ รับรู้ของ
บุคลากรในสถานศึกษานักเรียนและบุคคลท่ัวไปจําได้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัด การศึกษา 

   2) วางระบบหรือกําหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

   3) กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมท้ังให้บริการ การใช้ ทรัพยากร
ภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 

   4) ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้าง ทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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    5) ดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน
เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

   10. การวางแผนพัสดุ  

   1) การวางแผนพัสดล่วงหน้า 3 ปี ให้ดําเนินการตามกระบวนการของการวางแผน งบประมาณ 

   2)การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายท่ีทําหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดําเนินการโดยให้ฝ่ายท่ีต้องการ ใช้พัสดุ 
จัดทํารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะ เฉพาะ หรือ แบบรูป
รายการและระยะเวลาท่ีต้องการนี้ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี (แผนปฏิบัติงาน) และ ตามท่ีระบุไว้
ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ส่งให้ฝ่ายท่ีทําหน้าท่ี จัดซื้อจัด จ้างเพื่อจัดทํา
แผนการจัดหาพัสดุ 

  3) ฝ่ายท่ีจัดทําแผนการจัดหาพัสดุทําการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายท่ีต้องการใช้ พัสดุโดยมี การ
สอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และความ 
เหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อการเช่าหรือการจัดทําเองแล้วจํานําข้อมูลท่ีสอบทานแล้วมา จัดทํา
แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา 

  11.การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน งบประมาณ 
เพื่อสนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   1) กําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอต้ังงบประมาณส่งให้สํานักงาน เขต
พื้นท่ีการศึกษา 

   2) กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้กําหนดแบบรูปรายการหรือคุณ ลักษณะเฉพาะ ไดโดยให้
พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้กําหนดตามความต้องการโดย ยึดหลักความ โปร่งใส   
เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ 

  12. การจัดหาพัสดุ 

    1) การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและคําส่ังมอบอํานาจของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   2) การจัดทําพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดทํารับบริการ  

  13. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ  

  1) จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค  

   2) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน 

   3) ตรวจสอบพัสดุประจําปี และให้มีการจําหน่ายพัสดุท่ีชํารุด เส่ือมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีก ต่อไป 

   4) พัสดุท่ีเป็นที่ดินหรือส่ิงก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ดําเนินการขึ้น ทะเบียนเป็น ราชพัสดุ
กรณีท่ีได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ข้ึนทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของ สถานศึกษา 
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   14. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

    1) การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ี กระทรวงการคลังกําหนด คือ 
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอําเภอ พ.ศ. 2520 โดยสถานศึกษาสามารถ 
กําหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ดังกล่าว 

    2) การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด คือ ระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม 

   15. การนําเงินส่งคลัง 

    1) การนําเงินส่งคลังให้นําส่งต่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ตาม ระเบียบ
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอําเภอ พ.ศ. 2520 หากนําส่งเป็นเงินสดให้ ต้ัง 
คณะกรรมการนําส่งเงินด้วย 

   16. การจัดทําบัญชีการเงิน 

    1) ให้จัดทําบัญชีการเงินตามระบบท่ีเคยจัดทําอยู่เดิม คือ ตามระบบท่ีกําหนดไว้ในคู่มือ การบัญชี 
หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 แล้ว แต่กรณี 

   17. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

   1) จัดทํารายงานตามท่ีกําหนดในคู่มือการบัญชีสําหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือ ตามระบบ การ
ควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 แล้วแต่กรณี 

   2) จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน พื้นฐาน
กําหนด คือ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและ วิธีการนํา
เงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล รายได้
สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ี การศึกษา 

   18. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

   1) แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดทําตามแบบท่ีกําหนดในคู่มือการบัญชี สําหรับ หน่วยงาน
ย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544\ 
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งานด้านการบริหารทั่วไป 

          เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตาม 
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การ ดําเนินงาน 
ธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ 
การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัด ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

       การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป การดูแลอาคารสถานท่ี และ 
สภาพแวดล้อม การจัดทําสํามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน ระบบ 
นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษางานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การ 
ประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา 

      การส่งเสริมสนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ี การศึกษา
และ หน่วยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ 

         บทบาทและหน้าท่ีของกลุ่มบริหารท่ัวไป  

หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้  

1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไปของโรงเรียน 

2. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อํานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวโรงเรียน 

3. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุ่มบริหารท่ัวไปให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ 

4. กําหนดหน้าท่ีของบุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหาร ท่ัวไป 

5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. กํากับ ติดตามให้งานแผนงานและบริหารท่ัวไป ประสานฝ่ายต่างๆ เพื่อดําเนินกิจกรรม งาน โครงการ ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 

7. กํากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 

8. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหาร ท่ัวไป 
อย่างต่อเนื่อง 

9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ เพื่อสร้างขวัญและ กําลังใจ 

10. วินิจฉัยส่ังการงานท่ีรับมอบหมายไปยังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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    11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อหา 
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    12. กํากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดําเนินการติดตามการปฏิบัติงาน ของทุก
งาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

    13. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน  

    14.ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารท่ัวไป  

    15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานกลุ่มบริหารท่ัวไป  

   1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

   1.1 จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหาร ท่ัวไปเพื่อ 
จัดสรรงบประมาณ 

   1.2 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรท่ีจําเป็นในสํานักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

   1.3 จัดทําทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสํานักงาน ให้ เป็น
หมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 

   1.4 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของ งาน
สารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 

   1.5 จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารท่ัวไป ให้งานท่ีรับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืน จัด เข้า
แฟ้มเรื่อง 

   1.6 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารท่ัวไป เช่น บันทึกข้อความ แบบ สํารวจ 

แบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคําส่ัง 

   1.7 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ 
ร่วมมืออันดีต่อกันในการดาเนินงานตามแผน 

  1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจําปี 

  1.9 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2. งานพัสดุกลุ่มบริหารท่ัวไป 

  2.1 ประสานงานในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นในการ ซ่อมแซม 
อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกท่ีชํารุด โดยประสานงานกับพัสดุ โรงเรียน 

  2.2 จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน  

  2.3 จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการให้บริการปรับซ่อม 
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  2.4 ติดตามการปรับซ่อมและบํารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน  

  2.5 ประเมิน สรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  

  2.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารท่ัวไป  

3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรท่ีใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารท่ัวไป 

3.2 ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล สารสนเทศท่ี
ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยท่ีจะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 

3.3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูป การศึกษา 

3.4 จัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ใน กลุ่ม
งานต่อไป 

3.5 ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารท่ัวไป  

3.6 ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา  

3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

4. งานแผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

4.1 ประสานงานจัดทําแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร ท่ัวไป 
เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

4.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารท่ัวไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและ เกณฑ์
ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 

4.3 กํากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้เกิดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

4.4ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่างๆเพื่อนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มี ประสิทธิภาพ 

4.5 ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  

4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

 1. วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ตลอดจน
การติดตามการปฏิบัติงานของนักการ ทําความสะอาด 

 2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และ อาคาร
ประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 

 3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทําความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้อง พิเศษให้
เพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลา 
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4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดต้ังในท่ีท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 

5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพ ดี ดูแลสี
อาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 

6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆให้อยู่ ใน สภาพ
ท่ีเรียบร้อย 

7. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ห้องน้ํา ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกล่ินรบกวน 

8. ติดตาม ดูแลให้คําแนะนําในการใช้อาคารสถานท่ี โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา ทรัพย์สิน
สมบัติของโรงเรียน 

9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจําหน่ายพสัดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 

10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนําข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความ ต้องการ
ของบุคลากรในโรงเรียน 

11. อํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานท่ีแก่บุคคลภายนอก รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ จัดทาสถิติการ ให้บริการ
และรวบรวมข้อมูล 

12. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปีการศึกษา  

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งานสาธารณูปโภค มี 

หน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้  

1. จัดทําแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอตอ่ผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ  

2. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา  

3. กําหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ํา ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด  

4. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ําด่ืม น้ําใช้ เครื่องกรองน้ํา หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และ 
สาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีได้มาตรฐาน 

6. จัดทําป้ายคําขวัญ คําเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ํา ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์  

7. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์  

8. สํารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชารุด  

9. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชํารุดให้อยู่ในสภาพท่ีดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา  

10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  

11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานธุรการ และสารบรรณ  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

  1. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า - ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือ บุคคลท่ี 
เกี่ยวข้อง 

  2. จัดทําคําส่ังและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

  3. เก็บ หรือทําลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ 

  4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องให้เป็น ปัจจุบัน อยู่
เสมอ และเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

  5. ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น  

  6. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ 

อ้างอิง 

 7. ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  

 8. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปในเรื่องงานสารบรรณ  

 9. ควบคุมการรับ - ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E - Office)  

 10. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ท่ีมีมาถึงโรงเรียน  

 11. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม  

 12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งานยานพาหนะ  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

 1. จัดทําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดหา บํารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ บุคลากร
ของโรงเรียนตลอดจนกําหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 

 2. กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ พาหนะ แก่
บุคลากร 

 3. กํากับ ติดตาม จัดทําข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 

 4. กําหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบํารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้คําแนะนาํ เสนอผู้มี
อํานาจอนุมัติ 

 5. ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําปี  

 6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานประชาสัมพันธ์  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ 
จุดประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดําเนินงานด้าน ประชาสัมพันธ์ 

3. ต้อนรับและบริการผู้มาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรยีน 

 4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน  

5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ  

6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 

7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธกีารต่าง ๆ ของโรงเรียน  

8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทางส่ือมวลชน 

9. จัดทําเอกสาร - จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและความ เคล่ือนไหว
ของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 

10. รวบรวม สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทํารายงานประจําปีของงาน 
ประชาสัมพันธ์ 

11.งานเลขานุการประชุมครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย 

12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

งานพยาบาลและอนามัย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ นโยบาย 
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดําเนินงานด้านอนามัย โรงเรียน 

3. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ ทันที 

5. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 

6.จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู - อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และนําส่ง โรงพยาบาลตาม 
ความจําเป็น 

7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู - อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง  

8. จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน ทําสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ําหนักและส่วนสูงนักเรียน 

9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรซองโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
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10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย  

11. แนะนําผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค  

12. ให้คําแนะนําปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน  

13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 

14.ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมซองโรงเรียนตามควรแก่ โอกาส 

15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม ชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข 

16. จัดทําสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทํารายงานประจําภาคเรียน ประจําปีของงาน อนามัย 

17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 

2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 

3. ดําเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบดําเนินการหรือถือปฏิบัติ แล้วแต่ 
กรณี 

5. ประสานการดําเนินงานตามมติการ ประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนญุาต ส่ังการ เร่งรัด การดำเนินการและ 

รายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.วางแผนกําหนดงานโครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ ตลอดจน 
การติดตามการปฏิบัติงาน 

2.รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนเพื่อนําไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน และ 
บริการสาธารณะ 

3. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ 
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4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ ส่ิงของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัด นิทรรศการ 

5. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเกี่ยวกับชุมชน 

6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดต้ังองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ 

7. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนในด้าน อาคาร 
สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 

8. รวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติ  

9. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปีการศึกษา  

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.จัดทําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยของ โรงเรียน 

2. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ให้ความรู้นักเรียน ครู และบุคลากร  

3. กํากับ ติดตาม จัดทาข้อมูล สถิติ ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

4. กําหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบํารุง เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใช้การได้ และปลอดภัย ตลอดเวลา ให้ คา
แนะนํา เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 

5. ประเมินสรุปผลการดาเนินงานประจําปี  

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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การบริหารงานวิชาการ 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

    การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สําคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติ การศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ถือเป็นงานที่มีความสําคัญที่สุด เป็นหัวใจ 
ของการจัดการศึกษาซึ่งท้ังผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้
ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องมุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วย เจตนารมณ์
ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน โรงเรยีน 
ขุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทํา ให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารและ จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดผล 
ประเมินผล รวมทั้งปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ 

      วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการ ของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 

     2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน หน่วยงาน
ภายนอก 

    3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนอง ต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

    4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 

     ด้านบริหารวิชาการ 

      1. หัวหน้างานบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าท่ี ดูแล กํากับ ติดตาม 
กลั่นกรองอํานวยความสะดวก ให้คําแนะนํา ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม การ
บริหารวิชาการตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการปฏิบัติหน้าที่เกี่ ยวข้องกับการจัดระบบ บริหาร
องค์กร การประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการต่างๆ ในโรงเรียน สามารถ
บริหารจัดการและดําเนินการตามบทบาทภารกิจอํานาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดจน สนับสนุนและ
ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัด การศึกษาแก่
เจ้าหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัว มีคุณภาพและเกิด ประสิทธิภาพ 
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    2. หัวหน้าวิชาการสายช้ัน ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าท่ีช่วย หัวหน้า กลุ่ม
การบริหารวิชาการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหน้าท่ีอื่นๆท่ี หัวหน้า กลุ่ม
บริหารวิชาการมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีแทนในกรณีหัวหน้าบริหารงานวิชาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

    ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ มีดังนี้  

    1. การพัฒนาหรือการดําเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น หน้าท่ี
รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้  

    1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทําไว้ 

    2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกําหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุ่ม เครือข่าย 
สถานศึกษาให้ความสําคัญ 

    3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนํามาเป็นข้อมูล จัดทําสาระ การ
เรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

    4)จัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนําไปจัดทารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จัดทํา
คําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และ กิจกรรมการเรียน การ
สอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 

   5) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ  

    2. การวางแผนงานด้านวิชาการ หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

     1) วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกํากับ ดูแล นิเทศและติดตาม เกี่ยวกับงาน วิชาการ 
ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดผลประเมินผล และ การเทียบ
โอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนา และใช้ส่ือและ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและ การส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

    2) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

   3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้  

  1) จัดทําแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษา 

  2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กช่วงขั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดย เน้นผู้เรียน เป็น
สําคัญ บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนา คุณธรรมนํา 
ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3) ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู ้

  4) จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  6)ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมี ความสามารถ
พิเศษ 
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   4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้  

   1 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง 

   1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจและ สังคม
และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

    1.2 จัดทําหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี ความรู้
และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    1.3จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

    1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกมากขึ้นสําหรับกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ ได้แก่ การศึกษา
ด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู ้บกพร่อง พิการ แล ะ
การศึกษาทางเลือก 

    1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และโลก 

   2) สถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอื่นๆให้ เหมาะสมกับ 
ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษโดยความร่วมมือของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและ 
เครือข่ายสถานศึกษา 

   3) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

   4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ สํานักงานเขต พื้นท่ี
การศึกษารับทราบ 

    5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

   หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

   1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย คํานึงถึง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

   2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

   3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

   4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไวในทุกวิชา 

   5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํานวยความ สะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรียนรู้ 
ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภท ต่างๆ 
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  6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา และ บุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

  6. การวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

  1) กําหนดระเบียบการจัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย สอดคล้อง กับ
นโยบายระดับประเทศ 

  2) จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  

  3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 

  4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ การ
ประเมิน 

  5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

  6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง 
ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

  7) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี/รายภาคและ ตัดสินผลการ เรียนการ
ผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  8) การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอํานาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการ ดําเนินการเพื่อ กําหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ท้ังในระบบนอกระบบ และตาม อัธยาศัย 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ พร้อม ท้ังให้
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

  7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

  1) กําหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานของ นักเรียน ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

  2) พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เป็น 

สําคัญในการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนขึ้นทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบ ปัญหา การ
ผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 

  3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

  4) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง สนับสนุน ให้ครูนํา
ผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

  1)จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อ สนับสนุน การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู ้
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     2)จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นพัฒนา ห้องสมุด
หมวดวิชา ห้องสมุด มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

     3) จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในห้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ สถานศึกษา ของ
ตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนท่ี และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุด ห้องสมุดสถาบันการศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

     4) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้และ นิเทศ 
กํากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

      9. การนิเทศการศึกษา  

 หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

     1)สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น กระบวนการทา
งานร่วมกนัท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทางานของแต่ละบุคคลให้มี คุณภาพ การนิเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

    2) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

    3)จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา 

   10. การแนะแนวการศึกษา  

  มีหน้าท่ีรับผิดขอบปฏิบัติงานดังนี้ 

   1) กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยให้ทุกคน ใน สถานศึกษา
ตระหนักถึงการมีส่วนรว่มในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   2) จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะน่าและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   3) สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   4)ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล ช่วยเหลือ 
นักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยง สู่การดํารงชีวิตประจําวัน 

   5) คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ทําหน้าท่ีครู แนะ แนวครู ท่ีปรึกษา 
ครูประจําช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

   6) ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ นักเรียน อย่างเป็น
ระบบ 

   7) ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 

   8) ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน 
ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

   9) เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 11. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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   มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

   1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชน 

   2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนางาน และการ สร้าง
ระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

   3) จัดทําแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 

   4)ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้าง ระบบการทา
งานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพฒันาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ ท่ีรู้จักกันว่า
วงจร PDCA 

   5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ สนับสนนุ ให้ครู 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

   6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพ
ภายนอก 

   7) จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปี โดยความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

  มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

   1) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

   2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

   3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จัก เลือกสรร ภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆ 

  4) พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน ให้มีการ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

  13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  

  มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

  1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้าง 
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

  2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร ท้ังภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่น 

  3) ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง วิชาการ ในท่ีอื่นๆ 
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    4) จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุม 
ผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอื่นเป็น ต้น 

   14.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน ประกอบการ และ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

   มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

   1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วน ห้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน สังคมอื่นใน เรื่องเกี่ยวกับ
สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   2) จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ สถาบัน สังคมอื่นท่ี
ร่วมจัดการศึกษา 

   3) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร เอกชน องค์
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษาและ ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

  4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน 
ศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอื่น 

  5) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความ ช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจําเป็น 

  6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

   15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  

  มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

   1) ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ี เกี่ยวข้อง
ทุกรายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

   2) จัดทําร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการซองสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย
รับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

   3) ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการซองสถานศึกษาและ แก้ไขปรับปรุง 

   4) นําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

   5)ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ สถานศึกษาและ
นําไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
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     16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

     1) ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้อง กลับ หลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

     2) จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังถืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบ ความรู้เพื่อ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

    3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน 
ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

    17. การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

    1) จัดให้มีการร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

    2) พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยี เพื่อ การศึกษา 
พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ สถานศึกษา 

    3) พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัด การศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

   4) พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 

   5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และ พัฒนาส่ือ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

    18. การรับนักเรียน  

  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

  1) ให้สถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาร่วมกัน และ เสนอข้อตกลงให้
เขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นชอบ 

  2) กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

  3) ดําเนินการรับนักเรียนตามท่ีแผนกําหนด 

  4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี ปัญหาในการ เข้าเรียน 

  5) ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  

 19. การจัดทําสํามะโนนักเรียน  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1) ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสํารวจข้อมูล จํานวนนักเรียนท่ีจะเข้ารับบริการ ทางการศึกษาใน
เขตบริการของสถานศึกษา 

2) จัดทําสํามะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา  

3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากสํามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
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20. การทัศนศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้  

1) วางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

2) ดําเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด 

 

 

 


