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คำนำ 

 
  หัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา  ใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายของชาติ และ
บรรลุวัตถุประสงค ของหลักสูตรนั้น ตองอาศัยบุคลากรหลายฝายดวยกัน โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงกระจายอำนาจ 
การบริหาร และมอบหมายงาน ใหบุคลากรไดรวมรับผิดชอบงานเปนการระดมสมอง และพลังความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงาน ตามโครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา งานในสถานศึกษาเปน 4 งาน คือ 
   1. งานวิชาการ 
   2. งานงบประมาณ 
   3. งานบุคคล 
   4. งานทั่วไป 
  เพื่อใหการบริหารงานในแตละฝายมีความชัดเจน บุคลากรแตละฝายรูบทบาทหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
ตลอดจนเปนไปในทางเดียวกัน ทางโรงเรียนจึงจัดทำคูมือในการปฏิบัติงานขึ้นมาโดยการศึกษา และรวบรวมขอมูล 
และนำมาปรับใหเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ทางสถานศึกษาขอขอบคุณที่บุคากรทุกทานใหความรวมมือในไว 
ณ ที่นีด่วย 
 
 
 

นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 
ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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การบริหารงานสถานศึกษา 
 ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (ซึ ่ งแก ไขเพิ ่มเต ิมโดยพระราชบัญญัต ิการศึกษาแหงชาต ิฉบับท ี ่  2 พ.ศ.2545) ร ัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 1. ดานการบริหารงานวิชาการ มีภาระหนาที่ 17 อยางดวยกันคือ 
  1.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 
  1.2  การวางแผนงานดานวิชาการ 
  1.3  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  1.4  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 
  1.5  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  1.6  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  1.7  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 
  1.8  การพัฒนา และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
  1.9  การนิเทศการศึกษา 
  1.10 การแนะแนว 
  1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
  1.12 การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
  1.13 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 
  1.14 การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา 
  1.15 การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
  1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
  1.17 การพัฒนา และใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2. ดานการบริหารงานงประมาณ มีภาระหนาที ่22 อยางดวยกันคือ 
  2.1 การจัดทำแผนงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แลวแตกรณ ี
  2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
  2.3 การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร 
  2.4 การขอโอน และการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  2.5 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
  2.6 การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชงบประมาณ 
  2.7 การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
  2.8 การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศกึษา 
  2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
  2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  2.11 การวางแผนพัสดุ 
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  2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หร ือสิ ่งกอสรางที ่ใชเงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณ ี
  2.13 การพัฒนาระบบขอมูล และสารสนเทศเพ่ือการจัดทำ และจัดหาพัสดุ 
  2.14 การจัดหาพัสด ุ
  2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหนายพัสด ุ
  2.16 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
  2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
  2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
  2.19 การนำเงินสงคลัง 
  2.20 การจัดทำบัญชีการเงิน 
  2.21 การจัดทำรายงานทางการเงิน และงบการเงิน 
  2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 3. ดานการบริหารงานบุคคล มีภาระหนาที่ 20 อยางดวยกันคือ 
  3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 
  3.2 การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.3 การสรรหา และบรรจุแตงตั้ง 
  3.4 การเปลี่ยนตำแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.5 การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงนิเดือน 
  3.6 การลาทุกประเภท 
  3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3.8 การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ 
  3.9 การสั่งพักราชการ และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
  3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ 
  3.11 การอุทธรณ และการรองทุกข 
  3.12 การออกจากราชการ 
  3.13 การจัดระบบ และการจัดทำทะเบียนประวัต ิ
  3.14 การจัดทำบัญชีรายชื่อ และใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  3.15 การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.16 การสงเสริม และยกยองเชิดชูเกียรต ิ
  3.17 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.18 การสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.19 การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 
  3.20 การพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 4. ดานการบริหารงานทั่วไป มีภาระหนาที่ 21 อยางดวยกันคือ 
  4.1 การพัฒนาระบบ และเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
  4.2 การประสานงาน และพัฒนาเครือขายการศกึษา 
  4.3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 
  4.4 งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย และแผน 
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  4.5 การจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองคกร 
  4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  4.8 การดำเนินงานธุรการ 
  4.9 การดูแลอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม 
  4.10 การจัดทำสำมะโนผูเรียน 
  4.11 การรับนักเรียน 
  4.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
  4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  4.15 การทัศนศึกษา 
  4.16 งานกิจการนักเรียน 
  4.17 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
  4.18 การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และ
สถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
  4.19 งานประสานราชการกับสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
  4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
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แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผูอำนวยการ 

งานวิชาการ งานบคุคล งานท่ัวไป งานงบประมาณ 

งานบริหารฝาย 

งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 

งานสงเสริม
วิชาการ 

งานนิเทศการศึกษา 

งานทะเบียน
นักเรียน 

งานวัดผล และ
ประเมินผล 

งานวิจัยและพัฒนา 

งานแนะแนว 

งานหองสมุด 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานวางแผน
อัตรากำลัง 

งานเสริมสราง
ประสิทธิภาพ และ
สงเสริมพัฒนา
บุคลากร 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากร งานวินัย 
และการรักษาวินัย 

งานนโยบายและ
แผน 

งานการเงินและ
บัญชี 

งานพัสดุ 

งานระดม
ทรัพยากรและการลง
ทุนการศึกษา 

งานตรวจสอบ
ภายใน 

งานธุรการ 

งานเลขา
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

งานระบบขอมูล
สารสนเทศ 

งานจัดการระบบ
บริหาร และพัฒนา
องคกร 

งานอาคารสถานที่ 

งานประชาสัมพันธ 

งานสำมโนนักเรียน 

งานประสานความ
รวมมือกับภาครัฐและ
เอกชน 

งานกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และงานวิชาการ 
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บทบาทหนาที่ของผูดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกำหนดบทบาทหนาที่ของผูดำรงตำแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาไวเปนขอใหญ 8 ขอดังนี้ (อางจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือดำเนินการ
พัฒนาบุคลกร,2545) 
 1. การวิเคราะหนโยบาย และสังเคราะหงาน 
  1) วิเคราะหนโยบายสูการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  2) กำหนดวิธีการ และควบคุมการปฏิบัติงาน การสั่งงาน การประสานงาน และติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานในสถานศึกษา 
 2. การบริหารงานในสถานศึกษา 
  1) การบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งของกรม กระทรวง รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และ
รัฐบาล 
  2) บริหารบุคลากรในสถานศึกษา 
 3. การกำกับดูแลในสถานศึกษา 
  1) กำกับดูแลการจัดการศกึษาในสถานศึกษา 
  2) กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปตามหลักสูตร และไดมาตรฐาน 
  3) กำกับดูแลนักเรียนใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคบัที่กำหนด 
  4) กำกับดูแลการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธของสถานศกึษา 
  5) กำกับดูแลการบริหารงบประมาณ และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด รักษาผลประโยชน
ของทางราชการ 
 4. การเปนผูนำ 
  1) เปนผูนำในการพัฒนาสถานศึกษา 
  2) เปนผูนำในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธ กับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
  3) เปนผูนำในการสรางความสัมพันธกับชุมชน และสถานศึกษา 
 5. การสงเสริม และสนับสนุน 
  1) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา คนควา และวิจัย 
  2) สงเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลย ีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  3) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสราง และพัฒนาคุณธรรมคานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของสังคม 
  4) สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแกบุคลากรในสถานศกึษา 
  5) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 6. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปตอกรมตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 7. เสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางาน ระเบียบ และขอปฏิบัติตอกรมตนสังกัด 
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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มาตรฐานวิชาชีพของผูบริหาร (ครุุสภา) 
 
มาตรฐานที่ 1   ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพบริหาร 
มาตรฐานที่ 2   ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนา ของบุคลากร ผูเรียนชุมชน 
มาตรฐานที่ 3   มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศกัยภาพ 
มาตรฐานที่ 4   พัฒนาแผนงานขององคกร ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
มาตรฐานที่ 5   พัฒนา และใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลำดับ 
มาตรฐานที่ 6   ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
มาตรฐานที่ 7   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
มาตรฐานที่ 8   ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี
มาตรฐานที่ 9   รวมมือกับชุมชน และหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
มาตรฐานที่ 10   แสวงหา และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 11   เปนผูนำ และสรางผูนำ 
มาตรฐานที่ 12   สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
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งานวิชาการ 
 การบริหารวิชาการ เปนการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให
เกิดการเรียนรูไดผลด ีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
 หลักการ และกระบวนการบริหารงานวิชาการ 
 1. จัดทำแผนงานวิชาการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายหลัก 
 2. การบริหารงานวิชาการมุงความรวมมือการทำงาน 
 3. การมีเอกภาพในจุดมุงหมาย จะทำใหการดำเนินการสอดคลองสัมพันธ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. ควรกระจายอำนาจไปใหผูปฏิบัติ 
 5. สงเสริมใหผูรวมงานปรับปรุงตนเองดวยวิชาการ 
 6. ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนางานดำเนินไปไดดวยด ี
 7. การมีวินัยของบุคลากรที่เก่ียวของกับงานวิชาการจะสามารถทำใหงานดำเนินไปไดดวยด ี
 8. ผูบริหารควรใชเทคนิคสงเสริมคนอ่ืนมากกวาการสอนคนอื่น 
 9. บุคลากรทุกคนตองการขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 10. ควรมีคณะกรรมการประสานงานวิชาการ 
 11. ใหครูตั้งวัตถุประสงค และจุดมุงหมายของการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ 
 12. การประสานงานความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ และความรวมมือยอมนำมาซึ่งความสำเร็จของ
หนวยงาน 
 13. การติดตามประเมินผล เปนสิ่งจำเปนในการบริหารงานวิชาการ 
 14. การบริหารงานเปนทั้งศาสตร และศิลป ดังนั้นการบริหารวิชาการจำเปนตองใชทั้งศาสตร ศิลปทักษะ 
และเทคนิคในการบริหารงาน 
(ปริยาพร วงศอนุตรโรจน. 2535 : 17 – 19 : พิชัย เสงี่ยมจิตร. 2542 :9 – 55 : รุจิร ภูสาระ และจันทรานี 
สงวนงาม.2545:58- 79) 
 
 ขั้นตอนการบริหารงานวิชาการ 
 1. ขั้นกอนดำเนินการ โดยมีงานตอไปนี ้
  1.1 จัดทำแผนงานวิชาการ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.2 จัดสภาพงานวิชาการ และวิธีการทำงาน 
  1.3 จัดครูเขาสอน 
  1.4 จัดทำโครงการสอน 
  1.5 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  1.6 จัดตารางสอน 
  1.7 ปฐมนิเทศนักเรียน 
  1.8 การลงทะเบียนการเรียน 
 2. ขั้นการดำเนินงาน 
  2.1 การดำเนินงานการสอนตามหลักสูตร 
  2.2 ดำเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กิจกรรมสอนซอมเสริม โครงการสงเสริมเด็กเรียน
ดี กิจกรรมศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดชุมนุมตาง ๆ การแนะแนวการศกึษาอาชีพ การใหบริการหองสมุด ฯลฯ 
  2.3 งานเกี่ยวกับการบริหาร สงเสริม และใหบริการเกี่ยวกับสื่อการสอน จัดใหมีการรวบรวมเอกสาร
การสอน คูมือคร ูรวมทั้งการอำนวยความสะดวกดานอาคารสถานที่ ตูเอกสารตาง ๆ 
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 3. ขั้นสงเสริม และติดตามผล ดานงานวิชาการ เพื่อใหไดมาตรฐาน เชน สงเสริมใหครูไดปรับปรุงตนเอง 
ดานวิชาการ จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการ จัดตั้งคณะทำงานวิชาการ สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาการ จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศกึษา ฯลฯ 
 4. การประเมินผล/ปรับปรุงงานวิชาการ ในการดำเนินงานวิชการสถานศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผล 
ทั้งกอนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการโดยคณะกรรมการเพื่อนำผลการดำเนินงานมา
ปรับปรุงตอไป 
 ขอบขายงานวิชาการ 
 1. งานบริหารฝาย 
  เปนงานที ่หัวหนาฝายวิชาการ วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการ 
บริหารงานหลักสูตร และงานวิชาการ เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
รายละเอียดงานดังตอไปนี้ 
  1.1 ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาวใหสอดคลองกับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.2 สงเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
  1.3 นิเทศติดตาม และประเมินผลในการดำเนินงาน อยางเปนระบบ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมี
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรที่ชัดเจน 
  1.4 ประสานงานในการปฏิบัติหนาที่ผูที่เก่ียวของทั้งภายใน และภายนอกใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.5 จัดการขอมูลสารสนเทศ อยางเปนระบบ และทันตอการใชงาน 
 2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ถือวาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของโรงเรียน เพราะการที ่ครูผูสอนจะนำ
หลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจำเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองรูหลักสูตร รูจุดมุงหมายของ
หลักสูตร รูจักวิธีการวิเคราะหหลักสูตร รูจักแปลงหลักสูตรไปสูการสอน งานหลักสูตรประกอบดวย 
  2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษาเพื ่อกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 
เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.2 ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  และที่ปรับปรุง  
ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่น ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัด 
  2.3 จัดทำโครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน และสังคม และ
คำนึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น สาระการเรียนรูมี 8 กลุมสาระหลัก และสาระตาง ๆ ที่กำหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุม
สาระการเรียนรูเดียวกัน และระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางการคิด การเรียนรู และ
การแกปญหา ตลอดจนการเสริมสรางความเปนมนุษย ศกัยภาพพ้ืนฐานในการคิด การทำงาน และการพัฒนาตนเอง 
  2.4 นำหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม 
  2.5 นิเทศ กำกับติดตาม ใหคุณครูนำหลักสูตรไปใช 
  2.6 ประเมินการใชหลักสูตรเพ่ือนำขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคณุภาพยิ่งข้ึน 
  2.7 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
  2.8 จัดทำสารสนเทศเพ่ือเปนขอมูล และประโยชนในการบริหารจัดการหลักสูตร 
  2.9 จัดตารางสอน 
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 3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  การพัฒนากระบวนการเรียนรูหรือที่เรียกวา การปฏิรูปการเรียนรู ครูตองยึดผูเรียนเปนสำคัญเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห และศึกษาคนควาดวยตนเอง ฝกใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิธีคิด
วิธีการดำเนินชีวิต และมีทักษะในการเผชิญกับปญหาตาง ๆ ได การสอนของครูจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดข้ึน ครู
จะตองเรียนรูเทคนิค และวิธีการสอนจะตองวางแผนเตรียมการสอนเปนอยางดี พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให
ทันสมัย และสอดคลองกับเนื้อหา พัฒนาระบบการสอนใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับผูเรียน ประกอบดวย 
  3.1 สงเสริมครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระ และหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
จัดทำประมวลการสอนรายวิชา 
  3.2 สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  
ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกัน 
และแกไขปญหาการเรียนรูจากประสบกาณจริง และการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง  
การผสมผสานความรูตาง ๆ ใหสมดุลกัน  ปลูกฝงคณุธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลอง
กับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม และสื่อการเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการ
เรียนรู และการนำภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 
  3.3 สงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการ ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใชสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
และองคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน ประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3.4 สงเสริม และพัฒนาแหลงเรียนรู และบรรยากาศการเรียนรูในหองเรียน 
  3.5 การสอนซอมเสริม เปนอีกวิธีหนึ่งในการแกขอบกพรอง และเสริมทักษะการเรียนรูแกผูเรียนเมื่อ
ครูพบวาความสามารถของผูเรียนไมบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือสำหรับผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือ
กรณีพิเศษ วิธีสอนซอมเสริมมีหลายวิธี เชน การสอนแบบตัวตอตัว การสอนแบบกลุมยอย นักเรียนเกงสอนนักเรียน
ออน สอนโดยบทเรียนสำเร็จรูป ใหทำแบบฝกหัด หรือเรียนดวยตนเอง ฯลฯ 
  3.6 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนวิธีการชวยพัฒนาคุณลักษณะ และนิสัยใจคอของผูเรียนใหเปน
คนดีมีความเสียสละมีความซื่อสัตย กตัญู มีความเมตตากรณุา รักใครกลมเกลียว สมัครสมาน สามัคคีมีวินัย มีภาวะ
ของการเปนผูนำ และผูตามที่ดี กิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมหองสมุด ฯลฯ 
  3.7 จัดชุมนุมสงเสริมวิชาการ 
  3.8 สงเสริมสนับสนุนนักเรียนเขารวมการแขงขันตาง ๆ 
  3.9 บริการที ่จัดขึ ้นเปนการบริการพิเศษ นอกเวลาเรียนตามปกติ กิจกรรมที ่จัดไดแก กิจกรรม
ปฐมนิเทศ การสอนพิเศษ การสอนเสริม 
 4. งานสงเสริมวิชาการ 
  เปนงานที่สงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามเนื้อหาหลักสูตรในหองเรียนยังไมเพียงพอสำหรับการพัฒนาดานคุณภาพวิชาการ ดังนั้น งาน
สงเสริมวิชาการจึงมีสวนสำคัญมากที่จะทำใหนักเรียนเปนบุคคลที่ไดรับการพัฒนาทั้งครบ งานสงเสริมวิชาการ
ประกอบดวย 
  4.1 การจัดปายนิเทศ 
  4.2 สำรวจแหลงการเรียนรูที ่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน 
ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศกึษา และเขตพ้ืนที่การศกึษาใกลเคยีง 
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  4.3 จัดทำเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู แกครู สถานศึกษาอื ่น บุคคล  ครอบครัว องคกร  
หนวยงาน และสถาบันอื่น ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกลเคยีง 
  4.4 จัดตั้ง และพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสานความรวมมือ
สถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง สงเสริม 
พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 
  4.5 สงเสริม  สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งใน และนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
  4.6 การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ  บุคลากร และบริหารทั่วไป แนวทางการปฏิบัต ิ
   1) สำรวจปญหาความตองการจำเปนของดานวิชาการ  งบประมาณ บุคลการ และ บริหารทั่วไป 
   2) จัดระบบสงเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการบริหารงานดานวิชาการ 
   3) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพ่ือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานทุกดาน 
   4) ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติของบุคลากรในดาน
ตาง ๆ 
   5) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกดานตาง ๆ  
ใหมีความยืดหยุนคลองตัว และมีประสิทธิภาพ 
 5. งานนิเทศการศึกษา 
  การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพ่ือใหการชี้แนะ ชวยเหลือ และความรวมมือ
กับคร ูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน เปนความพยายามที่จะปรับปรุงสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ภายในสถานศึกษาใหดีขึ ้น เปนการเพิ ่มพลังการปฏิบัติงานของครู ทำใหครูสอนไดตรงเปาหมาย ทำใหความ
เคลื่อนไหวทางวิชาการของสถานศึกษาเปนไปอยางมีระบบ และตอเนื่อง ทำใหบุคลากรเห็นความสำคัญของงาน
วิชาการชวยใหสถานศึกษาแกไขปญหาที่เกิดข้ึน กิจกรรมการนิเทศ ดำเนินการไดหลายอยาง การนำมาใชควรคำนึงถึง
สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา เชน การประชุม อบรม ปฐมนิเทศ การสังเกตการณสอน การศึกษา
เอกสารทางวิชาการ การใหคำปรึกษาเปนรายกลุมรายบุคคล การสัมมนา ฯลฯ มีการจัดดำเนินการดังนี ้ 
  5.1 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 
  5.2 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
  5.3 ประสานงานการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสม
กับสถานศึกษา 
  5.4 จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร  เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันหรือแบบอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 
  5.5 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของบุคลากรในกลุมงาน 
  5.6 ใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
  5.7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน และสิ้นปการศึกษา 
  5.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู   และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือขายการนิเทศการศกึษาภายในเขตพื้นที่การศกึษา 
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 6. งานทะเบียนนักเรียน 
  งานทะเบียนนักเรียน  เปนงานที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ และการบริการการศึกษา  โดยมีขอบเขตงาน
ตั้งแตการรับนักเรียนนักศึกษา การทำประวัตินักเรียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดทำเอกสารหลักฐานการ
เรียน การออกเอกสารหลักฐานการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การตรวจสอบ และรับรองคุณวุฒิทางการเรียน 
การจัดทำรายงานผลการเรียน เพ่ือใหบริการแกผูที่กำลังศึกษา และสำเร็จการศกึษาไปแลว ประกอบดวย 
  6.1 งานรับนักเรียนใหม การมอบตัว/การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว 
  6.2 งานทะเบียนประวัติของนักเรียน 
  6.3 งานจำหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน 
  6.4 งานสถิติขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน และจำนวนนักเรียน 
  6.5 งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนท่ีจบการศึกษาแลว และที่กำลังศกึษา 
  6.6 งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
  6.7 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หนวยงานอ่ืนประสานมา 
  6.8 จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และลำดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 
  6.9 จัดทำแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา 
  6.10 ตรวจสอบโปรแกรมการเรียน และเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ยายเขาเรียนระหวางป
การศกึษา 
  6.11 ประสานการประเมินผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที ่ไปศึกษาตอณ 
ตางประเทศ 
  6.12 งานสถิติขอมูลงานทะเบียน 
  6.13 ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย 
 7. งานวัดผล และประเมินผล  
  การวัด และการประเมินผลการเรียนรู  เปนองคประกอบที่ชวยตรวจสอบคุณภาพผูเรียน ผู เรียนมี
ความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมคานิยมที่พึงประสงค การประเมิน แบงเปน 3 ระดับ คือ 
1) การประเมินผลระดับชั้นเรียนเปนหนาที่ของครูผูสอน 2) การประเมินผลระดับสถานศึกษา เปนการตรวจสอบ
ความกาวหนารายป และชวงชั้นของสถานศึกษา และ3) การประเมินผลระดับชาติ ผูเรียนทุกคนตองเขาประเมินผล
ระดับชาติในชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวย  
  7.1 กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา 
  7.2 สงเสริมใหครูจัดทำแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศกึษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  7.3 สงเสริมใหครูดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน  โดยเนนการประเมินตามสภาพ
จริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 
  7.4 พัฒนาเครื่องมอืวัด และประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
  7.5 การดูแล และตรวจสอบการวัดผล และประเมินผลรายวิชาตาง ๆ 
  7.6 การวัดผลระหวางภาค และปลายภาค 
  7.7 การสอบซอม และการเรียนซ้ำชั้น 
  7.8 ตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียน 
  7.9 ตรวจสอบ และติดตามการมาเรียนของนักเรียน 
  7.10 บันทึกขอมูลผลการเรียนของนักเรียน 
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  7.11 งานสถิติขอมูลผลการเรียนงานวัดผล 
  7.12 ผลิตขอสอบวัดผล และประเมินผล 
 8. งานวิจัย และพัฒนา 
  ผลจากการประเมินผูเรียน ทำใหครูทราบขอบกพรองของผูเรียนแตละคน และคิดหาวิธีพัฒนาผูเรียน วิธี
แกผูเรียนอยางเปนระบบ ไดแกการนำเอาวิจัยมาใชเพ่ือแกปญหา ท่ีเรียกวา วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) 
  8.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารการจัดการ และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
  8.2 สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู 
และการใชสื่อ 
  8.3 ติดตามตรวจสอบผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
  8.4 รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
  8.5 สนับสนุนครใูหนำผลการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
  8.3 ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการพับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน และสถาบันอ่ืน 
 9. งานแนะแนว  
  กิจกรรมแนะแนวเปนกระบวนการปองกัน ปรับปรุงแกไข หรือพัฒนา และสงเสริมนักเรียนเปน
รายบุคคลหรือกลุม โดยมุงใหสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองไดตามความถนัด ความสนใจ และความ สามารถ บน
พื้นฐานของความแตกตางระหวางบุคคล และความเชื่อที่วาทุกคนมีคุณคา สามารถพัฒนาใหเจริญงอกงามไดตาม
ศักยภาพของตน 
  9.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 
  9.2 จัดวางตัวบุคคล หรือกิจกรรมสงเสริมชวยเหลือนักเรียน 
  9.3 ดำเนินการแนะแนวการศกึษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
  9.1 เก็บรวบรวมขอมูล งานสารสนเทศ 
  9.3 ติดตาม และประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการแนะแนวการศกึษาในสถานศึกษา 
  9.4 ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษา กับ
สถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 10. งานหองสมุด  
  งานหองสมุด มีหนาที ่และรับผิดชอบงาน โดยมีรายละเอียดของงานดังนี ้
  10.1 สนับสนุนในการศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม นอกเหนือจากตำราเรียน และการเรียนการสอน 
  10.2 สงเสริมใหหองสมุดเปนแหลงวิชาการที่สมบูรณ และมี ประสิทธิภาพ 
  10.3 การใหบริการแกครู ผูปกครอง นักเรียนใหบริการ 
  10.4 จัดเก็บขอมูลการใหบริการ การประชาสัมพันธงานของหองสมุดใหเกิดประสิทธิภาพ 
  10.5 จัดหา และสนับสนุนการใหบริการ การคนควาทางอินเทอรเน็ต 
 11. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ สถานศึกษาจึงตองจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษา ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง และสถานศึกษาจำเปนตองรายงาน
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ประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีหนาที่ และความรับผิดชอบ 
ประกอบดวย 
  11.1 วิเคราะหสาเหตุ และใหคำแนะนำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของ 
  11.2 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตาม
เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
  11.3 จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  11.4 จัดตั้งระบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของกระทรวงศกึษาธิการ 
  11.4 รับผิดชอบในการดูแลควบคุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษางานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  11.5 กำหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ
ตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ และวิธีการปะเมินของสำนักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 
  11.6 ดำเนินการพัฒนางานตามแผน และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
  11.7 ประสานความรวมมือกับสถานศกึษา และหนวยงานอ่ืน  ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  11.8 ประสานงานกับเขตพื้นที่  เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ การ
ประกันคุณภาพการศกึษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
  11.9 ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 
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งานงบประมาณ 
 การบริหารงานงบประมาณเกี่ยวของกับ การเงิน และพัสดุ จะมีลักษณะเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับงานวิชาการ 
และยังสัมพันธกับงานอื่น ๆ เพราะมีลักษณะที่เปนฐานของการปฏิบัติงานอ่ืน 
 1. งานนโยบาย และแผน 
  1.1 การจัดทำ และเสนอของบประมาณ 
   1) การวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
   2) วิเคราะหทิศทาง และยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3) ศึกษาขอตกลงการปฏิบัติงาน และเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับไดแกเปาหมาย
การใหบริการสาธารณะ ขอตกลงการจัดทำผลผลิต ขอตกลงการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาทำกับเขตพื้นที ่
   4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัด และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พ้ืนที่การศึกษา และความตองการของสถานศกึษา 
   5) วิเคราะหผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษา ดานปริมาณ คุณภาพ 
เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคำนวณตนทุนผลผลิตขององคกร และผลผลิตงาน/โครงการ 
   6) จัดทำขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ี
กระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   7) เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพื้นที่การศกึษา และสาธารณะชนทราบ 
  1.2 การจัดทำกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
   1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่
เก่ียวของ 
   2) วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา (SWOT) และ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
   3) กำหนดวิสัยทัศน (Vision)  พันธกิจ (Mission)  และเปาประสงค  (Corporate Objective) 
   4) กำหนดกลยุทธของสถานศกึษา 
   5) กำหนดผลผลิต (Output)  ผลลัพธ (Outcome)  และตัวชี้วัดความสำเร็จ  โดยจัดทำเปน
ขอมูลสารสนเทศ 
   6) กำหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธที่สอดคลอง
กับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำรางขอตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7) จัดทำรายละเอียดโครงสราง  แผนงาน  งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
   8) จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุง และนำเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
   9) เผยแพรประกาศตอสาธารณะชน และผูที่เก่ียวของ 
  1.3 การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
   1) จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ใหมีความเชื่อมโยงกับผลผลิต 
ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษาพรอมกับวิเคราะหความสำคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพื้นที่
การศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
ใหสถานศึกษา 
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   2) จัดทำกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง โดยวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการดำเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเปาหมายผลผลิต
ที่ตองการดำเนินการใน  3  ปขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ใหสอดคลองกับ
ประมาณรายไดของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
   3) จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอตอเขตพื้นที่การศกึษาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเชิงนโยบาย 
   4) จัดทำรางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะตอง
ทำกับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา  โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  1.4 การประเมินผลการใชเงิน และผลการดำเนินงาน 
   1) กำหนดปจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs)  ของ
สถานศึกษา 
   2) จัดทำตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของผลผลิตที ่กำหนดตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของ
สถานศกึษา 
   3) สรางเครื่องมือเพื่อการประเมินผล  ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไวตามขอตกลง
การใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา 
   4) ประเมินแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติกาประจำปของสถานศึกษา  และจัดทำรายงาน
ประจำป 
   5) รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. งานการเงิน และบญัช ี
  งานการเงิน แบงเปน เงินงบประมาณ เปนเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเงินนอกงบประมาณ เปนเงินที่ไดรับจากรัฐตามนโยบาย เรียนฟรี 15 ป และเงิน
รายไดสถานศึกษา  
  2.1 การดำเนินงานการเงนิ และบัญชี 
  2.2 จัดหา และจัดทำเอกสารการเงิน 
  2.3 จัดทำบัญชรีายรับ รายจายของโรงเรียน 
  2.4 นำเงินเขาบัญชีธนาคาร และการถอนออก 
  2.5 จัดทำบัญชีเงินเดือน (รายเดือน) ของบุคลากรในโรงเรียน 
  2.6 จายเงินเดือนบุคลากรในโรงเรียน 
  2.7 สงภาษีรายเดือนของคร ู
  2.8 เบิกจายคาใชจายในโรงเรียน 
  2.9 จัดทำขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศกึษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เม่ือไดรับงบประมาณ 
  2.10 ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจงผานเขต
พื้นที่การศึกษาใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอน 
และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
  2.11 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจากหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษา
แจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ไดรับจากแผนการระดมทรัพยากร 
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  2.12 วิเคราะหกิจกรรมตามภาระกิจงานที่ตองดำเนินงานตามมาตรฐานโครงสราง สายงาน และตาม
แผนงานงานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน 
งานโครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ และวงเงนินอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 
  2.13 ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF)  ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับ 
  2.14 จัดทำรายละเอียดแผนการปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการ ท่ี
สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับ และวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากร 
  2.15 จัดทำขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศกึษาแลกำหนดผูรับผิดชอบ 
  2.16 นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  และรางขอตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  2.17 การบริหารการเงิน 
   1) การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนำสงเงิน การโอนเงินการ
กันเงินไวเบิกเหลื่อมป  ใหเปนไปตามขั้นตอน และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
  2.18 การจัดทำบัญชีการเงิน 
   1) ตั้งยอดบัญชีระหวางปงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปดบัญชีงบประมาณปกอน  
และการตั้งยอดกอนปดบัญชีปงบประมาณปกอน 
   2) จัดทำกระดาษทำการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  โดยปดบัญชีเงินนอกงบประมาณเชา
บัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝาก และเงินประกัน  ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยเปนบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินคาคงเหลือ)  และ
บัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน  พรอมทั้งจัดทำใบสำคัญกาลงบัญชีทั่วไปโดยใชจำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 
   3) บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย  Accrual  Basis) โดยบันทึกรายการดานเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (สินทรัพย และคาใชจาย) และบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได) 
   4) บันทึกบัญชีประจำวัน ใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ  การรับรายไดจากการขายสินคา
หรือการใหบริการ  การรับเงินรายได  การจายเงินงบประมาณ  การจายเงินงบประมาณใหยืม  การจายเงินนอก
งบประมาณแทนกัน  การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน  การรับเงินความรับผิดทางละเมิด 
   5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับหรือจายเงินผานไปบัญชีแยกประเภท
เงินสด  เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากคลัง  สำหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปใหผานรายการเขา
บัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดทานของเดือน 
   6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปงบประมาณ  โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณ คางรับ  
คาใชจายคางจาย / รับ ที่ไดรับลวงหนา  คาใชจายลวงหนา / รายไดคางรับ  วัสด ุหรือสินคาที่ใชไประหวางงวดบัญชี  
คาเสื่อมราคา / คาตัดจำหนาย  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ 
   7) ปดบัญชีรายได และคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ำกวา) คาใชจายในงวดบัญชี  
และปดรายการรายไดสูง(ต่ำ) กวาคาใชจายงวดบัญชี  เขาบัญชีรายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม แลวใหโอนบัญชี
รายไดแผนดินนำสงคลังเขาบัญชีรายไดแผนดิน  หากมียอดคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนำสงคลัง 
   8) ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน 
และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไป และการตรวจสอบความ
ถูกตองของบัญชียอย และทะเบียน 
   9) แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี  จากการเขียนขอความหรือตัวเลขผิด  จาก
การบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยยอดรวมถูก  โดยการขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อยอกำกับพรอมวัน
เดือนปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง 
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 3. งานพัสด ุ
  งานพัสดุ คือ ทรัพยสินสวนหนึ่งของสถานศึกษาแนวทางการบริหารงานพัสด ุ
  3.1 วางแผนการจัดหาพัสดุโดยกำหนดความตองการออกเปนประเภทตาง ๆ งบประมาณที่ตองใชจาก
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของสถานศกึษา กำหนดบุคคลผูรับผิดชอบ 
  3.2 จัดหาใหพัสดุที่มีความเหมาะสมตรงความตองการ ทันเวลา และเพียงพอ 
  3.3 พัสดุทุกชิ้นที่สงมอบตองมีการตรวจรับตามระเบียบมีหลักฐานครบถวนดวยความถูกตองรวดเร็ว 
  3.4 จัดเก็บรักษาพัสดุอยางเปนระบบเมื่อนำไปใชตองมีการบันทึกขอมูลการใชรวมทั้งการบำรุงรักษา
ใหอยูในสภาพที่ดี รวมทั้งดูแลจัดหาเพ่ิมเติมหรือจำหนาย 
  3.5 การจำหนายพัสดุ เมื่อหมดอายุหรือเสื่อมสภาพตองดำเนินการตามระเบียบ และขั้นตอน 
  3.6 การบริหารพัสดุ และสินทรัพย 
   1) การจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 
   2) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ  ครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางทั้งหมด
เพ่ือทราบสภาพการใชงาน 
   3) จำหนาย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไมไดใช
ประโยชน 
   4) จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินที่เปนวัสดุ  ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน  ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  ตลอดจนที่ไดจากการบริจาคท่ียังไมไดบันทึกคุมไวโดยบันทึกทะเบียนคุมราคา  
วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย 
   5) จดทะเบียนเปนที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน  อาคาร  และสิ่งกอสรางในกรณีที่ยังไมดำเนินการ  
และที่ยังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษ หรือสำนักงานธนารักษจังหวัด เพ่ือดำเนินการใหเปนปจจุบัน  และให
จัดทำทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 
   6) จัดทำระบบฐานขอมูลทรัพยสินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   7) จัดทำระเบียบการใชทรัพยสินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.7 การจัดหาพัสดุ 
   1) วิเคราะหแผนงาน  งาน / โครงการ  ที่จัดทำกรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลาง เพื่อ
ตรวจดูกิจกรรมที่ตองใชพัสดุที ่ยังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน  และเปนไปตามเกณฑความขาดที่กำหนดตาม
มาตรฐานกลาง 
   2) จัดทำแผนระยะปานกลาง และจัดหาพัสดุทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และที่รวมมือกับ
สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา 
   3) การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจาง 
   4) จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ  สิ่งกอสรางในกรณีที่เปน
แบบมาตรฐาน 
   5) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายกงานในกรณีที่ไมเปนแบบ
มาตรฐานโดยดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 
   6) จัดซื้อจัดจาง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ คุณลักษณะเฉพาะ  ประกาศ  
จาย / ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดทำสัญญา และเมื่อตรวจรับ
งานใหมอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจายแกผูขาย / ผูจาง 
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   7) การควบคุม  บำรุงรักษา  และจำหนายพัสด ุ
   8) จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 
   9) กำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสิน 
   10)  กำหนดใหผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจายใหเปนไปตามระบบ และแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปอยางสม่ำเสมอทุกป 
   11)  ตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษา และซอมแซมทั้งกอน และหลังการใชงานสำหรับทรัพยสิน
ที่มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึน้พิจารณา และทำจำหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่งปลูกสราง 
 4. งานระดมทรัพยากร และการลงทุนการศึกษา 
  4.1 ศึกษา วิเคราะหกิจกรรม และภารกิจ งาน / โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
(MTEF)  และแผนปฏิบัติการประจำปที่มีความจำเปนตองใชวงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายไดงบประมาณไวเพ่ือ
จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมใหเปนไปตามความเรงดวน และชวงเวลา 
  4.2 สำรวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑการรับทุนทุก
ประเภท  ตั้งกรรมการพิจารณาตัดเลือกนักเรียน ไดรับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบขอมูลเชิงลึกพรอมกับใหมีการ
จัดทำขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน 
  4.3 ศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร และทองถิ ่นที่มีศักยภาพใหการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม 
  4.4 จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ  แหลงการ
สนับสนุน  เปาหมาย เวลาดำเนินงาน  และผูรับผิดชอบ 
  4.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ และดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
  4.6 เก็บรักษาเงิน และเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจำปที่ตองใชวงเงินเพิ่มเติมใหเปนไปตาม
ระเบียบของทุนการศกึษา และระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณตามวัตถุประสงค และไมกำหนดวัตถุประสงค 
  4.7 การจัดหารายได และผลประโยชน 
   1) วิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได และสินทรัพยในสวนที่จะนำมา
ซึ่งรายได และผลประโยชนของสถานศกึษา  เพ่ือจัดทำทะเบียนขอมูล 
   2) จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื ่อจัดรายได  และบริหารรายได และ
ผลประโยชนตามแตละสภาพของสถานศึกษา  โดยไมขัดตอกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ 
   3) จัดหารายได และผลประโยชน และจัดทำทะเบียนคุม  เก็บรักษาเงิน และเบิกจายใหเปนไป
ตามกฎหมาย และระเบยีบที่เก่ียวของ 
 5. งานตรวจสอบภายใน 
  5.1 จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั ้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
  5.2 การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน แนวทางการปฏิบัติ 
   1) วิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหาตามโครงสราง และภารกิจสถานศึกษา 
   2) วิเคราะหความเสี่ยงของการดำเนินงาน  กำหนดปจจัยเสี่ยง  และจัดลำดับความเสี่ยง 
   3) กำหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
   4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
   5) ใหบุคลากรที ่เกี ่ยวของทุกฝายนำมาตรการปองกันความเสี ่ยงไปใชในการควบคุมการ
ดำเนินงานตามภารกิจ 



19 
 

 
 

   6) ดำเนนิการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการ และวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผนดินกำหนด 
   7) ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนด และปรับปรุงใหเหมาะสม 
   8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
  5.3 ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบ  ติดตามของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
  5.4 จัดทำขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพรอมทั ้งเสนอขอปญหาที ่อาจทำใหการ
ดำเนินงานไมประสบผลสำเร็จ  เพ่ือเรงแกปญหาไดทันสถานการณ 
  5.5 รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.6 สรุปขอมูลสารสนเทศที่ได และจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาตอเขตพื้นที่การศกึษา 
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งานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลเปนภารกิจในการใชศิลปะ และกลยุทธดำเนินกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคคลเพื่อให
ปจจัยดานบุคลากรขององคการเปนทรัพยยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโรงเรียนไดกำหนดขอบขายงานตาม
ความเหมาะสมกับสภาพอำนาจ และขอบเขตของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น 
 1. งานวางแผนอตัรากำลัง 
  1.1 การวิเคราะห และวางแผนอัตรากำลังคน 
  1.2 วิเคราะหภารกิจ และประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
  1.3 จัดทำแผนอัตรากำลังขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑที่  ก.ค.ศ.  กำหนด 
  1.4 นำเสนอแผนอัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1.5 นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 
 2. งานเสริมสรางประสิทธิภาพ และสงเสริมพัฒนาบุคลากร 
  2.1 สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
   1) การวิเคราะหงานเปนกระบวนการศึกษา และรวบรวมขอมูลเพื่อทราบปริมาณงาน ขอบเขต 
หนาที่ และความรับผิดชอบของงาน ความเก่ียวพันของงานที่เก่ียวกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในองคกร 
   2) การปฐมนิเทศเพื่อชวยใหบุคลากรไดมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในระยะที่เริ่มทำงาน และ
รับทราบภาระงาน 
   3) การฝกอบรม และการพัฒนาเพื ่อเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติเพื ่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้น มีความกระฉับกระเฉง มั่นใจในการทำงาน มีการปรับปรุงการทำงานทำใหเปนพนักงานที่มีคุณภาพ
มีความเขาใจถึงความสัมพันธของงานตาง ๆ ลดความขัดแยงในการทำงาน 
   4) การประเมินการปฏิบัติงานวาสามารถปฏิบัติงานไดประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
   5) การจูงใจในการทำงาน ขวัญ และกำลังใจในการทำงาน 
  2.2 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
   1) ต รว จส อบผ ู  ม ี ค ุณสมบ ั ต ิ ค รบถ  วน   สมคว ร ได  ร ั บก าร เสนอขอพระ ราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  
   2) ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก
ขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
   3) จ ั ดทำทะเบ ี ยนผ ู  ไ ด  ร ั บ เคร ื ่ อ งร าชอ ิ สร ิ ยาภรณ  และ เหร ี ยญจ ั ก รพรรด ิ มาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ และผูคืนเครื่องราชอิสรยิาภรณ 
  2.3 งานขอหนังสือรับรอง  
  2.4 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1) ผูอำนวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเลื่อนเงนิเดือน 
   3) รายงานการสั่งเลื่อน และไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนมัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติ
ตอไป 
   4) ผูอำนวยการสถานศกึษาพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา  กรณีสั่งไมเลื่อนชั้นเงินเดือนใหแกขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ตองชี้แจง
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เหตุใหขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษาเพ่ือดำเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
  2.5 การเพิ่มคาจาง 
   1) กรณีการเพิ ่มคาจางโดยใชเง ินงบประมาณใหดำเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
   2) กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถดำเนินการจางลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได  โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใต
หลักเกณฑ และวิธีการทีสถานศึกษากำหนด 
  2.6 ความปลอดภัย และสุขภาพ เปนการดูแลบุคลากรจากการบาดเจ็บ จากอันตราย และสงเสริม
สุขภาพดานรางกาย อารมณของพนักงาน 
 3. การปฏิบัติงานของบุคลากร งานวินัย และการรักษาวินัย 
  3.1 กรณีความผิดวินัยไมรายแรง แนวทางการปฏิบัต ิ
   1) ผูอำนวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อดำเนินการสอบสวนใหไดความจริง และ
ความยุติธรรมโดยไมชักชา  เมื ่อมีกรณีอันมีมูลที ่ควรกลาวหาวาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระทำผิดวินัยไมรายแรง 
   2) ผูอำนวยการสถานศกึษาสั่งยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทำผิด
วินัย  หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิด
วินัยไมรายแรง 
   3) รายงานดำเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.2 กรณีความผิดวินัยรายแรง แนวทางการปฏิบัติ 
   1) ผูมีอำนาจสั่งบรรจุ และแตงตั้งตามมาตรา  53  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลวาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผิด
วินัยอยางรายแรง  ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   2) ผูมีอำนาจสั่งบรรจุ และแตงตั้งตามมาตรา  53  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ 
   3) ผูมีอำนาจสั่งบรรจุ และแตงตั้งตามมารตรา  53  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามผลการพิจารณาของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศกึษา 
   4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  3.3 การอุทธรณ 
   1) การอุทธรณกรณีความผิดวินัย แนวทางการปฏิบัติ 
    กรณีการอุทธรณความผิดวินัยที่ไมรายแรง  ใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องอุทธรณตอ ก.ศ.จ. ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่งตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
    กรณีอุทธรณความผิดวินัยรายแรง  ใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน  30  วันนับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่ง ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.  กำหนด 
  3.4 การรองทุกข แนวทางการปฏิบัติ 
   กรณีขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่องมาจากการกระทำของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณ ี
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  3.5 การเสริมสราง และการปองกันการกระทำผิดวินัย แนวทางการปฏิบัติ 
   1) ผูอำนวยการสถานศกึษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคบับัญชา 
   2) ดำเนินการใหความรู   ฝกอบรมการสรางขวัญ และกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที ่จะ
เสริมสราง และพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 
   3) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส  ปองกัน และขจัดเหตุเพื่อมิใหผูใตบังคับบัญชากระทำผิด
วินัยตามควรแกกรณ ี
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งานบริหารทั่วไป 
 1. งานธุรการ 
  งานธุรการเปนงานท่ีเก่ียวกับการอำนวยความสะดวกแกงานตาง ๆ รวมทั้งงานที่เก่ียวกับระบบขอมูลของ
งาน ระบบเอกสารที่เกี่ยวของ หรืองานสารบรรณ การดูแลความปลอดภัย ติดตาม กำกับดูแลงานใหเปนไปตามแผน 
ขอบขายงาน 
  1.1 งานสารบรรณ ระบบเอกสารที่เก่ียวของการออกหนังสือไปยังหนวยงานอ่ืน 
  1.2 งานทะเบียน จัดทำแบบฟอรมตาง ๆ จัดทำหลักฐานการรับนักเรียน การจำหนาย จัดเก็บหลักฐาน
งานทะเบียนนักเรียนใหถูกตอง และสะดวกแกการนำมาใช 
  1.3 จัดทำสถิติ สรุปจำนวนนักเรียนเปนรายวัน และปลายป 
  1.4 ดำเนินการตอบคำรองขอของผูปกครอง ในการเขาเรียน การยายโรงเรียน 
  1.5 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 2. งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1 รวบรวมประมวลวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลที่ใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  2.2 สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 ดำเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.4 จัดทำรายงานการประชุม และแจงมติที่ประชุมใหผูที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบดำเนินการ และถือ
ปฏิบัติแลวแตกรณ ี
  2.5 ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื ่องการอนุมัติ อนุญาต สั ่งการ เร งรัดการ
ดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 3. งานระบบขอมูลสารสนเทศ 
  3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
   1) ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษา และระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ 
   2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการลดขั้นตอนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจนำระบบ
เทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานใหเหมาะสม 
   3) จัดบุคลากรรับผิดชอบ และพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตาม
ระบบที่กำหนดไว 
   4) จัดหา Hardware และSoftware  ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการไดตามระบบที่
กำหนด 
   5) ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว โดยยึดความถูกตองรวดเร็ว ประหยัด และคุมคา 
   6) ติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 
  3.2 การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลารสนเทศ แนวทางการปฏิบัต ิ
   1) สำรวจระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
   2) จัดทำทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
   3) จัดทำระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา เพื ่อใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให
สอดคลองกับระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 
   4) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติภาระกิจ 
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   5) จัดระบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น และเขตพื้นที่การศึกษา และ
สวนกลาง 
   6) นำเสนอ และเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ 
   7) ประเมิน และประสานงานระบบเครือขายขอมูลสารสเทศ และปรับปรุงพัฒนาเปนระยะ ๆ 
  3.3 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ 
   1) สำรวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
   2) วางแผน  กำหนดนโยบาย และแนวทางการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช
ในการบริหาร และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
   3) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาใหงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 
   4) สนับสนุนใหบุคลากรนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหาร และ
พัฒนาการศึกษา 
   5) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
   6) สงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
   7) ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือใหเกิดการใชที่คุมคา และเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู 
 4. งานจัดการระบบบริหาร และพัฒนาองคกร 
  4.1 การจัดระบบการบริหารแนวทางการปฏิบัติ 
   1) การศึกษาวิเคราะหโครงสราง  ภารกิจ การดำเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของ
สถานศึกษา 
   2) วางแผนออกแบการจัดระบบโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน ระบบการทำงาน และ
การบริหารงานของสถานศึกษา 
   3) นำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบในการแบงสวนราชการ
ในสถานศึกษา 
   4) ประกาศ และประชาสัมพันธใหสวนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
   5) ดำเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการที่กำหนด 
   6) ติดตามประเมินผล และปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 
  4.2 การพัฒนาองคกร แนวทางการปฏิบัติ 
   1) ศึกษา วิเคราะห ขอมูล สภาพปจจุบันปญหา และความตองการจำเปนในการพัฒนาองคกร
ของสถานศึกษา 
   2) กำหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโคลงสราง ภารกิจ บุคลากรเทคโนโลยี และ
กลยทุธใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจำเปนของสถานศึกษา 
   3) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู   ทักษะ  เจตคติ  ความสามารถที ่เหมาะสมกับ
โครงสรางภารกิจเทคโนโลย ีและกลยุทธของสถานศึกษา 
   4) กำหนดเปาหมาย ผลผลิต  ผลลัพธ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานบุคลากร 
   5) ติดตามประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองคกรเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 
และสม่ำเสมอ 
   6) นำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกร และขบวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
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 5. งานอาคารสถานที ่
  5.1 การวางแผนงานดานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม 
   1) ศักยภาพปจจุบันดานอาคารสถานท่ี 
   2) ประสิทธิภาพการใชอาคารสถานที่ 
   3) แนวโนมความตองการในอนาคต 
   4) ปญหาที่เคนเกิดข้ึน 
  5.2 การควบคุมดูแล และการบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม 
   1) ควรมีขอมลูเก่ียวกับอาคารสถานที่ที่ตองซอมแซม และบำรุงรักษาใหอยูในสภาพดีใชการได 
   2) เสนองบประมาณ สวนอาคารที่ตองการเพ่ิมควรระบุในแผนงานใหชัดเจน 
   3) จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชใหพอเพียง 
   4) ใชประโยชนจากอาคารใหเต็มศักยภาพ 
   5) จัดสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน และรอบอาคารใหรมรื่น นาอยู เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
   6) ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณรอบอาคาร เชน ทำที่นั่งใตตนไม จัดสวนหยอม 
  5.3 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม 
   1) กำหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่  และสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา 
   2) บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที ่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูสภาพที่มั่นคง
ปลอดภัย เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน 
   3) ติดตาม และตรวจสอบการใชอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพื่อใหเกิด
ความคุมคา และเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 
   4) สรุป ประเมินผล และรายงานการใชอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
  5.4 การจัดการทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติ 
   1) ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
รายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน 
   2) วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคล และหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน 
   3) สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 6. งานประชาสัมพันธ 
  6.1 ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูล และผลงานของสถานศึกษารวมทั้งตองการใน
การไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน 
  6.2 วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบัน 
และสื่อมวลชนในทองถิ่น 
  6.3 จัดใหมีเครือขายการประสานงานระชาสัมพันธ 
  6.4 พัฒนาบุคลากรผู รับผิดชอบงานประชาสัมพันธใหมีความรู ความสามารถในการดำเนินการ
ประชาสัมพันธผลงานของสถานศกึษา 
  6.5 สรางกิจกรรมกากรประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับ และนำไปดำเนินการปรับปรุงแกไข
พัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
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  6.6 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับ และนำไปดำเนินการปรับปรุง
แกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
 7. งานสำมโนนักเรียน 
  7.1 การจัดทำสำมะโนผูเรียน แนวทางการปฏิบัติ 
   1) ประสานงานกับชุมชน และทองถิ่นในการสำรวจขอมูล  จำนวนนักเรียนที่จะเขารับการ
บริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
   2) จัดทำสำมะโนผูเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
   3) จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสำมะโนผู เรียน  เพื่อใหสามารถนำขอมูลมาใชไดเอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   4) เสนอขอมูลสารสนเทศการสำมะโนผูเรียนใหเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
  7.2 การรับนักเรียน แนวทางการปฏิบัติ 
   1) ใหสถานศึกษาประสานการดำเนินการแบงเขตพื้นที่การศึกษารวมกัน และเสนอขอตกลงให
เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
   2) กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศกึษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
   3) ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 
   4) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ชุมชน  ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาใน
การเขาเรียน 
   5) ประเมินผล และรายงานผลการรับเด็กนักเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 
 8. งานประสานความรวมมือกับภาครัฐ และเอกชน 
  8.1 การประสานงาน และพัฒนาเครือขายการศกึษา 
  8.2 จัดใหมีระบบการประสานงาน และเครือขายการศึกษา 
  8.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเครือขายการศึกษา 
  8.4 ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพื ่อแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือ เพื ่อสงเสริม
สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศกึษา 
  8.5 เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษา และผูที่เก่ียวของ 
  8.6 กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษา 
  8.7 ใหความรวมมือ และสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
  8.8 บริหารงานความสัมพันธชุมชน 
   1) ถายทอดความรู ศิลปะ วิทยาการ ใหชุมชน โรงเรียนมีหนาที่อบรมผูเรียน สรางบุคลิกภาพ
หรือคุณสมบัติของผูเรียนตามความตองการของชุมชน 
   2) เปนแหลงวิทยากร และวิทยาการ จัดประสบการณใหความรูดานสุขภาพอนามัย ความเปนอยู
ทั้งสวนตัว และชุมชนตลอดจนการบันเทิง และการกีฬา 
   3) สงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน สรางความสำนึกในทองถิ่น สำนึกในความ
เปนชาติ 
   4) นำความเปลี่ยนแปลงมาสูชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
   5) เปดโอกาสใหชุมชน (คณะกรรมการสถานศึกษา) เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  8.9 แนวทางปฏิบัติงานสัมพันธชุมชน 
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   1) จัดทำจุลสาร แผนพับ ประชาสัมพันธโรงเรียนใหชุมชนทราบ 
   2) เชิญกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานประชุมวางแผนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัด
การศกึษา 
   3) จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อทราบความตองการ และนำ
ความคิดเห็นมาพัฒนางานจัดการศึกษา 
   4) จัดประชุมผูปกครองเพ่ือชี้แจงนโยบาย และรวมแสดงความคิดเห็น 
   5) เขารวมกิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ ที่ชุมชนจัด 
   6) ใหบริการสถานที่ อุปกรณของสถานศึกษา ตามความเหมาะสม 
   7) ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบานเพ่ือติดตามนักเรียน และพบปะผูปกครอง 
  8.10 สงเสริมสนับสนุน และประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และหนวยงานอื่น 
   1) กำหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน 
องคกร และหนวยงานอื่น 
   2) ใหคำปรึกษาแนะนำ สงเสริม สนบัสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับ
บุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
  8.11 งานบริการสาธารณะแนวทางการปฏิบัติ 
   1) จัดใหมีระบบบริการสาธารณะ 
   2) จัดระบบขอมูล  ขาวสาร  ของสถานศึกษาเพ่ือใหบริการตอสาธารณะ 
   3) ใหบริการขอมูล  ขาวสาร และบริการอื ่น ๆ  แกสาธารณะชน ตามความเหมาะสม และ
ศักยภาพของสถานศึกษา 
   4) พัฒนาระบบการใหบริการแกสาธารณชนใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับ
บริการ 
   4) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาของรับบริการ 
   5) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
 9. งานกิจการนักเรียน 
  งานกิจการนักเรียนเปนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ ้นนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ เพื่อพัฒนา
นักเรียนทางดานอารมณ สังคม รางกาย และจิตใจ ขอบขายงานกิจการนักเรียน 
  9.1 ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเก่ียวกับการควบคุม 
   1) การปฏิบัติการรับนักเรียน จัดทำคูมือการรับสมัคร 
   2) การจัดทำทะเบียนนักเรียน 
   3) ระเบียบสะสมขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียน 
   4) การรักษาระเบียบวินัย และควบคุมความประพฤติ 
  9.2 ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเก่ียวกับงานสวัสดิการ 
   1) บริการแนะแนวมีงานที่สำคัญ คือ บริการสำรวจนักเรียนเปนราบุคคล บริการสารสนเทศ ดาน
การศกึษาดานอาชีพ ดานสังคม บริการใหคำปรึกษา ชวยเหลือบุคคลที่มีปญหา บริการติดตามผล 
   2) บริการทางการเงนิ ชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
   3) บริการสุขภาพอนามัย การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาแบบผสมผสานการ
ตรวจสุขภาพอนามัย 
   4) การบริการอาหารในโรงเรียน 
   5) บริการดานความปลอดภัย 
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   6) บริการรานคาในโรงเรียน (สหกรณในโรงเรียน) 
  9.3 ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนักเรียน 
   1) กิจกรรมการเรียนการสอนจัดขึ้นเพื่อประกอบความเขาใจในเนื้อหาสาระของหลักสูตร เชน 
กิจกรรมสหกรณ กิจกรรมสงเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ สภานักเรียน กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ีชุมนุมหรือชมรม กิจกรรมแสดงละคร และดนตรี 
  9.4 การสงเสริมกิจการนักเรียน แนวทางการปฏิบัติ 
   1) วางแผนกำหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนนุให
นักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน 
   2) ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิ
จรรมอยางหลากหลายตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน 
   3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รักการ
อาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
   4) สรุป และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข  การสงเสริมกิจการนักเรียนเพื่อใหการจัดกิจกรรม
เกิดคุณคา และประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 
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