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   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

1) การพัฒนาหรือการดำเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถ่ิน  
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3 ) ก าร จั ดก าร เรี ย น ก ารส อ น ใน
สถานศึกษา  
4 )  ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
สถานศึกษา  
5) พัฒนากระบวนการเรียนรู้  
6) การวัดผลประเมินผลและการ
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
7 ) ก าร วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
การศึกษาในสถานศึกษา  
8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้  
9) การนิเทศการศึกษา  
10) การแนะแนว  
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา  
12) การส่ งเสริมชุมชน ให้มีค วาม
เข้มแข็งทางวิชาการ  
13) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น  
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กร
และหน่วยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ ย ว กั บ ง าน ด้ าน วิ ช า ก า ร ข อ ง
สถานศึกษา  
16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อ
ใช้ในสถานศึกษา  
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
18) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

1)การจัดแผนงบประมาณและคำขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี  
2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
ตามที่ ไ ด้ รับ จัดสร รงบประมาณ จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยตรง  
3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐ
จัดสรร  
4 ) ก ารขอโอนและขอเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ  
5 )  ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ  
6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ  
7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา  
9 )  ก า รป ฏิ บั ติ ง าน อื่ น ใด ต าม ที่ รั บ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ อ
การศึกษา  
11) การวางแผนพัสดุ  
12) การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ าะ ข อ ง คุ รุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอ
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน
แล้วแต่กรณี  
13) การพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศ
เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ  
14) การจัดหาพัสดุ  
15) การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและ
จำหน่ายพัสดุ  
16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
17) การเบิกเงินจากคลัง  
18) การรับเงินการเก็บรักษาเงินและการ
จ่ายเงิน 
 19) การนำเงินส่งครั้ง  
20) การจัดทำบัญชีการเงิน  
21) การจัดทำรายงานการเงินและงบ
การเงิน            
 22) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี

1) การวางแผนอัตรากำลัง 
2) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
3) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง           
4) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึนการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
5) การดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเลื่อน
เงินเดือน  
6) การลาทุกประเภท  
7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 8) การดำเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
 9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน               
10) การรายงานการดำเนินการทางวินัย
และการลงโทษ  
11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
12) การขอลาออกจากราชการ  
13) การจัดระบบและจัดทำทะเบียน
ประวัติ  
14) การจัดทำบัญชี รายชื่ อและให้
ค ว าม เห็ น เกี่ ย ว กั บ ก า ร เส น อ ข อ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
15) การเสื่อมส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐาน ะ ข้าราชการครู และบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษา  
16) ส่ งเสริมและยกย่องเชิดชู เชิดชู
เกียรติ  
17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
18) การส่ งเสริมวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
19) การริเริ่มส่งเสริมการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  
20  การพัฒ น าข้ าราช การค รู แล ะ
บุคลากรทางการศึกษาการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
21) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

1) การพัฒนาระบบเครือ ข่ายข้อมูล
สารสนเทศ  
2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา  
3 )  ก า ร ว า งแ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
สถานศึกษา  
4) งานวิจัยเพือ่พัฒนานโยบายและแผน  
5) การจัดระบบการบริหารงานและ
พัฒนาองค์กร  
6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
8) การดำเนินงานธุรการ  
9 )  ก า ร ดู แ ล อ า ค า ร ส ถ าน ที่ แ ล ะ
สภาพแวดล้อม  
10) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน                
11) การรับนักเรียน  
12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
ต้ังยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 13) การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
14) การระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา  
15) การทัศนศึกษา  
16) งานกิจการนักเรียน  
17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา           
 18) การส่งเสริมสนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กร
และหน่วยงานสถาบันสังคมอื่นที่ จัด
การศึกษา  
19) การประสานราชการกับส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถ่ินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
20) การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน  
21 ) แน วท างก าร จัดกิ จ ก รรม เพื่ อ
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
22) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 



๔ 

ขอบข่ายภาระหน้าที่การบริหารงานโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2545) 

การบริหารงานวิชาการ (17) การบริหารงานงบประมาณ (22) การบริหารงานบุคคล (20) การบริหารงานทั่วไป (21+1) 
1.1 การพัฒนาหรือการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสตูรท้องถิ่น 

2.1 การจัดทำแผนงบประมาณ
และคำขอตั้งงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณ ี

3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 4.1 การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 

1.2 การวางแผนงานด้าน
วิชาการ 

2.2 การจัดทำแผนปฏิบตัิการใช้
จ่ายเงินตามทีไ่ดร้ับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 

3.2 การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.2 การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

1.3 การจัดการเรยีนการสอน
ในสถานศึกษา 

2.3 การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไดร้ับการ
จัดสรร 

3.3 การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 

4.3 การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 

1.4 การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

2.4 การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

3.4 การเปลีย่นตำแหน่งให้
สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผน 

1.5 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

2.5 การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับ
การเลื่อนขัน้เงินเดือน 

4.5 การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

1.6 การวัดผล ประเมินผล 
และดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรยีน 

2.6 การตรวจสอบตดิตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 

3.6 การลาทุกประเภท 4.6 การพฒันามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

1.7 การวิจยัเพือ่พัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

2.7 การตรวจสอบตดิตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 

3.7 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.7 งานเทคโนโลย ี          
เพื่อการศึกษา 

1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู ้

2.8 การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

3.8 การดำเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 

4.8 การดำเนินงานธุรการ 



๕ 

การบริหารงานวิชาการ (17) การบริหารงานงบประมาณ (22) การบริหารงานบุคคล (20) การบริหารงานทั่วไป (21+1) 
1.9 การนิเทศการศึกษา 2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่

ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา 

3.9 การสั่งพักราชการและ
การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

4.9 การดูแลอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม 

1.10 การแนะแนว 2.10 การบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 

3.10
. 

การรายงานการ
ดำเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 

4.10 การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน 

1.11 การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการการศึกษา 

2.11 การวางแผนพัสด ุ 3.11 การอุทธรณ์และ       
การร้องทกุข์ 

4.11 การรับนักเรียน 

1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแขง็ทางวิชาการ 

2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแล้วแตก่รณี 

3.12 การออกจากราชการ 4.12 การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องการจดัตั้ง ยุบ 
รวม หรือเลิกสถานศึกษา 

1.13 การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 

2.13 การพัฒนาระบบข้อมลูและ
สารสนเทศเพื่อการจัดทำ
และจัดหาพัสด ุ

3.13 การจัดระบบและการ
จัดทำทะเบียนประวัต ิ

4.13 การประสานการจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอธัยาศัย 

1.14 การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา 

2.14 การจัดหาพสัด ุ 3.14 การจัดทำบัญชีรายชื่อ
และให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ ์

4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

1.15 การจัดทำระเบียบและ
แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษา 
และจำหนา่ยพัสด ุ

3.15 การส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4.15 การทัศนศึกษา 

1.16 การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

2.16 การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยส์นิ 

3.16 การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิ

4.16 งานกิจการนักเรียน 

1.17 การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2.17 การเบิกเงินจากคลัง 3.17 การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4.17 การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 



๖ 

การบริหารงานวิชาการ (17) การบริหารงานงบประมาณ (22) การบริหารงานบุคคล (20) การบริหารงานทั่วไป (21+1) 
  2.18 การรับเงิน การเก็บรักษา 

และการจ่ายเงิน 
3.18 การส่งเสริมวินยั 

คุณธรรมและจรยิธรรม
สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4.18 การส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานการจดั
การศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบนัสังคมอื่นท่ีจดั
การศึกษา 

  2.19 การนำเงินสง่คลัง 3.19 การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาต 

4.19 งานประสานราชการกับ
ส่วนภูมภิาค และส่วน
ท้องถิ่น (ท) การรายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน 

  2.20 การจัดทำบัญชีการเงิน 3.20 กาพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา การดำเนินการที่
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคลใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

4.20 การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 

  2.21 การจัดทำรายงานทางการ
เงินและงบประมาณ 

  4.21 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลีย่นพฤฒิกรรมใน
การลงโทษนักเรียน 

  2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียน และ
รายงาน 

  4.22 งานสหกรณ์โรงเรียน 

 



๗ 

ขอบข่ายภาระหน้าที่การบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2545) 

การบริหารงานวิชาการ (17) 
1.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
1. นางสาวพรชริณทร์  ราศร ี
2. นางสาวณพสร  สามสุวรรณ 

1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 1. นางพัชนี  คำทองแก้ว 
1.3 การจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา 1. นางสาวพรชริณทร์  ราศร ี

2. นายจักรพรรดิ์  ช่ืนภิรมย ์
3. นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 

1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 1. นางสาวพรชริณทร์  ราศร ี
2. นายจักรพรรดิ์  ช่ืนภิรมย ์

1.5 การพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้ 1. นางนันทนา  วรรณคำ 
2. นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 
3. นางเฟื่องลดา  ชาญนุวงศ์ 

1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 1. นางนันทนา  วรรณคำ 
2. นางสาวพรชริณทร์  ราศร ี
3. นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ 
4. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตร ี
5. นางเฟื่องลดา  ชาญนุวงศ์ 
6. นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 

1.7 การวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษาในสถานศึกษา 1. นางพัชนี  คำทองแก้ว 
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู ้ 1. นางสาวณพสร  สามสุวรรณ 
1.9 การนิเทศการศึกษา 1. นางพัชน ี คำทองแก้ว 

1.10 การแนะแนว 1. นางปนัดดา  ดวงภาค 
1.11 การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการ

การศึกษา 
1. นายจักรพรรดิ์  ช่ืนภิรมย ์
2. นางสาวพรชริณทร์  ราศร ี

1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 1. นางสาวณพสร  สามสุวรรณ 
2. นางปนัดดา  ดวงภาค 

1.13 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอืน่ 

1. นายจักรพรรดิ์  ช่ืนภิรมย ์
2. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตร ี

1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

1. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตร ี
2. นายจักรพรรดิ์  ช่ืนภิรมย ์

 

1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

1. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตร ี
2. นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ 
3. นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 
4. นางเฟื่องลดา  ชาญนุวงศ์ 

 



๘ 

การบริหารงานวิชาการ (17) 
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือ่ใช้ในสถานศึกษา 1. นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ 

2. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตร ี
1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 1. นางเฟือ่งลดา  ชาญนุวงศ์ 

นางพัชนี  คำทองแก้ว  หัวหน้างานกลุ่มงานบรหิารวิชาการ   
นางสาวณพสร  สามสุวรรณ เลขานุการกลุ่มงานบริหารวิชาการ   
นางเฟื่องลดา  ชาญนุวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มงานบริหารวิชาการ   



๑๐ 

ขอบข่ายภาระหน้าที่การบริหารงานงบประมาณ  โรงเรยีนโขงเจียมวิทยาคม 

ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) 

การบริหารงานงบประมาณ (22) 
2.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณ ี

1. นางสาววันวิสา  ประสพสุข 

2.2 การจัดทำแผนปฏิบตัิการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. นางสาววันวิสา  ประสพสุข 

2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 1. นางสาววันวิสา  ประสพสุข 
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 1. นางสาววันวิสา  ประสพสุข 
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1. นางสาวปณดิา  เผอืกแก้ว 

2. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
2.6 การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้งบประมาณ 1. นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว 

3. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
2.7 การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้ผลผลติจากงบประมาณ 1. นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว 

2. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 1. นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว 

1. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ

การศึกษา 
1. นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว 

 

2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 2. นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 

2.11 การวางแผนพสัด ุ 1. นายชยุต โชติวุฒินันท์ 
2. นางสาวจติปรานี  สาระคำ 
3. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
4. นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน 

2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคณุลักษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ 
หรือสิ่งก่อสรา้งที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวง
ศกึษาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้วแต่กรณ ี

5. นายชยุต โชติวุฒินันท์ 
6. นางสาวจิตปรานี  สาระคำ 
7. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
1. นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน 

2.13 การพัฒนาระบบข้อมลูและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจดัหา
พัสด ุ

8. นายชยุต โชติวุฒินันท์ 
9. นางสาวจิตปราน ี สาระคำ 
10. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
1. นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน 

2.14 การจัดหาพสัด ุ 1. นายชยุต โชติวุฒินันท์ 
2. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
3. นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน 



๑๑ 

การบริหารงานงบประมาณ (22) 
2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสด ุ 1. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 

2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ิน 1. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
2.17 การเบกิเงนิจากคลัง 1. นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว 

2. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษา และการจ่ายเงิน 1. นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว 

2. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
2.19 การนำเงินส่งคลงั 3. นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว 

4. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
2.20 การจัดทำบัญชีการเงิน 1. นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว 

2. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
2.21 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ 1. นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว 

2. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 1. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 

นายชยุต  โชติวุฒินันท์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  
นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ เลขานุการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ   



๑๓ 

ขอบข่ายภาระหน้าที่การบริหารงานบุคคล  โรงเรียนโขงเจียมวทิยาคม 

ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) 

การบริหารงานบุคคล (20) 
3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 

2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
3.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 

2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 

2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
3.4 การเปลีย่นตำแหน่งใหสู้งขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นายศรณัยู  สำเภา 

3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นายศรณัยู  สำเภา 

3.6 การลาทุกประเภท 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นางสาวปรานอม มณีภาค 

3.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 1. นางสาวเสาวลกัษณ์  สายยา 
2. นายศรณัยู  สำเภา 
3. นางสาวญาณกวินทร์  พิมพกรรณ ์

3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

3.10. การรายงานการดำเนินการทางวินยัและการลงโทษ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

3.12 การออกจากราชการ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นายศรณัยู  สำเภา 

3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัต ิ 1. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา  2. นายศรัณยู  สำเภา 
3.  นางสาวญาณกวินทร์  พิมพกรรณ ์

3.14 การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา  2. นายศรณัยู  สำเภา 
3.  นางสาวญาณกวินทร์  พิมพกรรณ ์

3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
3. นายศรณัยู  สำเภา 

3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
2. นางสาวปรานอม  มณีภาค 

3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 1. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
2. นางสาวปรานอม  มณีภาค 



๑๔ 

การบริหารงานบุคคล (20) 
3.18 การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
3. นางสาวปรานอม  มณีภาค 

3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 1. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา  2.  นายศรณัยู  สำเภา 
3.  นางสาวญาณกวินทร์  พิมพกรรณ ์

3.20 การพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ดำเนินการที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
2. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

 

นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา   หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลและหัวหน้าการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
นางสาวอภัสรา  ทองเหลา   หัวหน้างานอัตรากำลังและหัวหน้างานส่งเสิรมมาตรฐานวิชาชีพ 
นางสาวปรานอม  มณีภาค   หัวหน้างานสารสนเทศงานบุคคล    
นายศรัณยู  สำเภา    หัวหน้างานทะเบียนประวัติและงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ 

  เลขานุการกลุ่มงานบริหารบุคคล 
นางสาวญาณกวินทร์  พิมพกรรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มงานบริหารบุคคล 
 
 



๑๖ 

 ขอบข่ายภาระหน้าที่การบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนโขงเจียมวทิยาคม 

ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) 

การบริหารงานทั่วไป (21+4) 
4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 1. นางสาวเปยีทิพย์  อินทรศาสตร์ 

2. นายธรรศ  เหลาทอง 
3. นายอโนชา  สมหมาย 

4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว 
2. นางสาวสริิพร  หาญชนะ 

3. นางสาวกาญจนา  สายสมบตั ิ

4.3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 1. นางศุภนิดา  สมสะอาด 
2. นายเอกชัย  พิณทอง 

 

4.4 งานวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 1. นางสาวสริิพร  หาญชนะ  
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 1. นางศุภนิดา  สมสะอาด  
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. นายเอกชัย  พิณทอง 

2. นายมานพ  ไชยโกฎ 
 

4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1. นางสาวเปยีทิพย์  อินทรศาสตร์ 
2. นายธรรศ  เหลาทอง 

 

4.8 การดำเนินงานธรุการ 1. นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว 
2. นางสาวกาญจนา  สายสมบตั ิ

 

4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 1. นายสรุศักดิ์  ดวงธน ู
2. นายมานพ  ไชยโกฎ 
3. นายกตญัญู  สายธน ู
4. นายธรรศ  เหลาทอง 
5. นายเอกชัย  พิณทอง 

6. นายอโนชา  สมหมาย 
7. นายมงคล  โพธิ์ชัยสาร 
8. นายประสิทธ์ิ  กอมณ ี
๙. นายทวี คำวงษ์ 

4.10 การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน 1. นางสาวปราชญ์ปรดีา  เขียนวงศ์ 
2. นางสาวศรัญญา  สมภักด ี

 

4.11 การรับนักเรียน 1. นายกตญัญู  สายธน ู
2. นายมานพ  ไชยโกฎ 

 

4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ 
รวม หรือเลิกสถานศึกษา 

1. นางศุภนิดา  สมสะอาด  

4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

1. นางศุภนิดา  สมสะอาด  

4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 1. นางสาวศรัญญา  สมภักด ี
2. นางกฤษณา  วงค์วิเศษ 

 

4.15 การทัศนศึกษา 1. นางสาวบุษศรัฐ  บุษยเ์พชร 
2. นายกตญัญู  สายธนู 

3. นางกฤษณา  วงค์วิเศษ 

4.16 งานกิจการนักเรียน 1. นายกตญัญู  สายธน ู  
 - กิจกรรมวันสำคัญ 1. นางสาวบุษศรัฐ  บุษยเ์พชร  
 - งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 1. นายมานพ  ไชยโกฎ 2. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
 - งานกิจกรรมลูกเสือ 1. นายเอกชัย  พิณทอง 

2. นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี
 

 - งานปัจฉิมนเิทศ 1. นางกฤษณา  วงค์วิเศษ  



๑๗ 

การบริหารงานทั่วไป (21+4) 
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 1. นายธรรศ  เหลาทอง 

2. นางสาวเปยีทิพย์  อินทรศาสตร์ 
3. นายอโนชา  สมหมาย 

 

4.18 การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นท่ีจดัการศึกษา 

1. นางสาวสริิพร  หาญชนะ 
2. นางสาวศรัญญา  สมภักด ี
3. นางสาวปราชญ์ปรดีา  เขียนวงศ์ 

 

4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาค และส่วน
ท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบตังิาน 

1. นางสาวศรัญญา  สมภักด ี
2. นางสาวปราชญ์ปรดีา  เขียนวงศ์ 

 

4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 1. นางศภุนิดา  สมสะอาด 
๒. นางสาวสริิพร  หาญชนะ 

 

4.21 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤฒิกรรม
ในการลงโทษนักเรยีน 

1. นางกฤษณา  วงค์วิเศษ 
2. นายมานพ  ไชยโกฎ 
3. นางศุภนิดา  สมสะอาด 
4. นางสาวปราชญ์ปรดีา  เขียนวงศ์ 
5. นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี
6. นายมานพ  ไชยโกฎ 
7. นายสรุศักดิ์  ดวงธนู 
8. นางสาวสริิพร  หาญชนะ 

9. นางสาวเปยีทิพย์  อินทรศาสตร์ 
10. นางสาวศรญัญา  สมภักด ี
11. นายกตัญญู  สายธน ู
12. นายธรรศ  เหลาทอง 
13. นายเอกชัย  พิณทอง 
14. นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว 
15. นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 
16. นายอโนชา  สมหมาย 

4.22 งานสหกรณ ์ 1. นางศภุนิดา  สมสะอาด 
2. นางสาวบุษศรัฐ  บุษยเ์พชร 
3. นางสาวสริิพร  หาญชนะ 

4. นางสาวเปยีทิพย์  อินทรศาสตร์ 
5. นางกฤษณา  วงค์วิเศษ 
6. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 

4.23 งานอนามัยและโภชนาการในโรงเรียน 1. นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี
2. นางกฤษณา  วงค์วิเศษ 

 

4.24 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. นางสาวสริิพร  หาญชนะ 
2. นางสาวบุษศรัฐ  บุษยเ์พชร 
3. นางสาวปราชญ์ปรดีา  เขียนวงศ์ 
4. นายธรรศ  เหลาทอง 

5. นายกตญัญู  สายธน ู
6. นางสาวเปยีทิพย์  อินทรศาสตร์ 
7. นายมานพ  ไชยโกฎ 

4.25 งานจราจรและป้องกนัยาเสพตดิ 1. นายมานพ  ไชยโกฎ 
2. นางสาวสริิพร  หาญชนะ 
3. นายสรุศักดิ์  ดวงธนู 
4. นางสาวบุษศรัฐ  บุษยเ์พชร 

5. นางกฤษณา  วงค์วิเศษ 
6. นายเอกชัย  พิณทอง 
7. นายอโนชา  สมหมาย 

นางศุภนิดา  สมสะอาด  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป      
นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป     
นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   



 

      
 คำสั่งโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

      ที่   134 / 2565 
เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 
.................................................................................................... 

  อาศัยอำนาจตาม  มาตรา  ๒๗  มาตรา ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และมาตรา  ๓๔(๒)  วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา      
ขัน้พ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อ
นักเรียน ครู และชุมชน โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่พรรณนางานตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 1.  นายถนอม  หลุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3.  นางพัชนี  คำทองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการ 
 4.  นางพรรณี  บุญเลิศ ที่ปรึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
 5.  นายชยุต  โชติวุฒินันท ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 6.  นางศุภนิดา  สมสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 7.  นายจักรพรรดิ์  ชื่นภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 8.  นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขียนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 9.  นางสาววันวิสา  ประสพสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ 
 10.  นางสาวอภัสรา  ทองเหลา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กรรมการ 
 11.  นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา กรรมการ 
 12.  นายสุรศักดิ์  ดวงธนู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ 
 13.  นายธรรศ  เหลาทอง หัวหน้ากลุม่สาระฯ ศิลปะ กรรมการ 
 14.  นางสาวดัสรี  ครองยุติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 15.  นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.1.  นายถนอม  หลุมทอง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  มีหน้าที่     
1.1.1 บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา  ควบคุม ดูแลให้การบริหารกิจการ 

สถานศกึษาสอดคล้องกับหลักการตามระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ 
1.1.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
1.1.3 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ และการวัดผล การประเมินผล 
1.1.4 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย      
1.1.5 จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา 
1.1.6 บริหารงบประมาณ  การเงินและสินทรัพย์ 
1.1.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การฏิบัติงาน  งานวินัยและการรักษาวินัย  การดำ เนินการทางวินัย  การออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

1.1.8 จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.1.9 ส่งเสริมสนับสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1.1.10 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และให้บริการ

ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
1.1.11 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
1.1.12 จดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.1.13 เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไปรวมทัง้การจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของ                  

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับมอบอำนาจและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง
และได้รับมอบหมาย 

1.1.14 พิจารณาเสนอความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
1.2.  นางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ  ตำแหน่ง รองผูอ้ำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม มีหน้าที่ 

1.2.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน 
การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับกลุ่มงานต่างๆ 

1.2.2 ปฏิบัติงานรกัษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  ลำดบัท่ี ๑ 
1.2.3 บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ  นโยบายและวัตถุประสงค์   
1.2.4 วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมนิ  และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
1.2.5 การวางแผนงานวิชาการ/งานพัฒนาหลักสูตร/พัฒนากระบวนการเรียนรู้/วัดผลประเมินผล

และเทียบโอน/งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ/งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้/งาน
ประกันคุณภาพภายใน/(SAR)/งานนิเทศการศึกษา/งานทะเบียนนักเรียน/งานเอกสารและ       
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สื่อสิ่งพิมพ์/ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่ชุมชุน/งานตาม พรบ.การศึกษาฯ (แจ้ง เตือน ย้าย 
จำหน่าย) 

1.2.6 การวางงานแผนงานบริหารทั่วไป/งานธุรการ/งานเทคโนโลยี/สารสนเทศทางการศึกษางาน
ดูแลอาคารสถานที่/งานอนามัยโรงเรียน/งานประชาสัมพันธ์/งานสหกรณ์โรงเรียน/งาน
เลขานุการ/งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/งานชุมชนและภาคีเครือข่าย/งานชมรม
ผู้ปกครอง/นักเรียนและสมาคมศิษย์เก่า/งานยานพาหนะ/งานโสตทัศนศึกษา 

1.2.7 การวางแผนงานแผนงานกิจการนักเรียน/งานรับนักเรียนและจัดทำสำมะโนผู้เรียน/งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ งานวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน/งานห้องสมุด/งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/งานแนะแนวและทุนทางการศึกษา/งานประชาธิปไตยนักเรียน/งานคุณธรรม
และจริยธรรมนักเรียน/งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/งานธนาคารโรงเรียน 

1.2.8 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
1.2.9 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

1.3.  นางสาวดัสรี  ครองยุติ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม มีหน้าที ่
1.3.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการของสถานศกึษา การวางแผนการปฏิบัติงาน 
การควบคุม กำกับ ดูแลเกีย่วกับกลุ่มงานต่างๆ 

1.3.2 ปฏิบัติงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  ลำดับที ่๒ 
1.3.3 บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ  นโยบายและวัตถุประสงค์   
1.3.4 วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมิน  และจัดทำรายงานเกี่ยวกบักิจการของสถานศึกษา 
1.3.5 วางแผนบริหารงานแผนงานงบประมาณ/งานการเงินและบัญชี/งานพัสดุและสินทรัพย์จัดสรร

และงบประมาณ/ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา/งานตรวจสอบควบคุมภายใน/งานรับรองสิทธิ
และ/สวัสดิการ 

1.3.6 วางแผนการบริหารงานบุคคล  งานพัฒนาบุคลากร/งานทะเบียนประวัติ/งานอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง/บรรจุแต่งตัง้และเลื่อนระดับ/งานรักษาวินัย/งานเลื่อนขั้นเงินเดือนงาน
ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ(เครื่องราชอิสริยาภรณ/์งานมาตรฐานวิชาชีพ/การสรรหา การบรรจุ  
แต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/วินัย  การรักษาวินัย  การดำเนินการ
ทางวินัย  การออกจากราชการ   

1.3.7 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทกุกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
1.3.8 ปฏิบัติงานอืน่ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย 

1.4.  นางพัชนี  คำทองแก้ว  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที ่
1.4.1 ปฏิบัติงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  ลำดับท่ี 3 
1.4.2 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย 
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1.5.  นางพรรณี  บุญเลิศ  ตำแหน่ง  ครชูำนาญการพิเศษ  มีหน้าที ่

1.5.1 ปฏิบัติงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  ลำดับที ่4 
1.5.2 ปฏิบัตงิานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รบัมอบหมาย 

1.6.  นางศุภนิดา  สมสะอาด  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที ่
1.6.1 ปฏิบัตงิานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  ลำดับที ่5 
1.6.2 ปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย 

1.7.  นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที ่
1.7.1 ปฏิบัติงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  ลำดับที ่6 
1.7.2 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย 



๒๔ 

2. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 

1.  นางพัชนี  คำทองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2.  นางนันทนา  วรรณคำ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

3.  นางสาวพรชริณทร์  ราศรี ครูชำนาญการ กรรมการ 

4.  นายจักรพรรดิ์  ชื่นภิรมย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 

5.  นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน ครูชำนาญการ กรรมการ 

6.  นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ ครูชำนาญการ กรรมการ 

7.  นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตรี คร ู กรรมการ 

8.  นางปนัดดา  ดวงภาค คร ู กรรมการ 

9.  นางสาวณพสร  สามสุวรรณ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

10.  นางเฟ่ืองลดา  ชาญนุวงศ์ พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

1.1  สํารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.2  จัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู สถานศกึษาอ่ืน บุคคลองค์กร หน่วยงาน 
1.3  จัดตั้ง และ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
1.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม    ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
1.5  ร่วมกับกลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1.6  สํารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  

2.1  วางแผนและกำหนดนโยบายทางวิชาการของโรงเรียน, ปฏิทนิวิชาการ 
2.2  จัดทาํแผนปฏิบัติการ/คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
2.3  ดําเนินการเกี่ยวกับหน้าทีร่ับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ มอบหมายงาน จดัทําโครงสร้างการ บริหารงาน

วิชาการ 
2.4  ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการดําเนินโครงการ / กิจกรรมทางวิชาการ 
2.5  สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
3.1  สํารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกบั กลุ่ม

งานบริหารบุคคล เพ่ือจัดสรรอัตรากาลัง  
3.2  จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การดําเนินการตามตารางสอน 
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ให้ถกูต้อง ทั้งการเรียนและการสอน  
3.3  กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ  
3.4  ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มี

วิเคราะห์หลักสูตร  
3.5  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั  
3.6  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
3.7  จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
3.8  มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
3.9  ดูแล กำกับ ติดตามการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูในแต่ละรายวิชา  
3.10  ตรวจบันทึกการเข้าสอนของคุณครู  
3.11  ดูแล กำกับติดตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว กิจกรรมนักเรียน ชมรม ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร 

4. การพัฒนาหลักสตูรในสถานศึกษา  
4.1  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
4.2  เสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.3  กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
4.4  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแนวปฏิบัตกิารใช้หลักสูตร 
4.5  นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมประเมิน  

/ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

5.1  งานส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ  
5.1.1 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ  
5.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทางวิชาการของสถาบันอ่ืน

ทางวิชาการในทุกระดับ  
5.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี กฬีา จริยธรรม ทักษะและ ความสามารถ  
5.1.4 สํารวจและรายงานผลปัญหา อุปสรรคและความสําเร็จของกิจกรรมทางวิชาการต่อผู้อํานวยการ 

สถานศึกษา 
5.1.5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ 

5.2  งานแก้ไขปัญหาการเรียน 
5.2.1 จัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนักเรียนที่มีปญัหาการเรียน หรือไม่ผ่านการประเมินผล   
5.2.2 จัดเรียนซํ้า สําหรับนักเรียนทีไ่ม่ผ่านการประเมินผล  
5.2.3 ประสานงานผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูประจําวิชา เพือ่ติดตามแก้ไขปัญหาการเรียน

ศึกษาคน้คว้า วิจัย เพ่ือค้นหาแนวทางการแกปัญหานักเรียนที่เรียนช้า  มีปัญหาการเรียน และ 
นําไปปรับปรุงพัฒนา 
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6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรยีน 
6.1  งานวัดผล 

6.1.1 ดําเนินการในการสอบวัดผล ประเมินผล ทั้งภายในและความร่วมมือกับภายนอก 
6.1.2 กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา   
6.1.3 ดําเนินการจัดซื้อเอกสารแบบ ปพ.ต่าง ๆ ให้เพียงพอ  
6.1.4 ส่งเสริมนิเทศ ติดตาม พัฒนาครู และกำกับดูแลให้ครูจัดดําเนินการ การวัดผลประเมินผลการเรียน 

การสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติ และ ผลงานแต่ละรายวิชา 
ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.1.5 พัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
6.1.6 ดําเนินการจัดทําข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน กรอกข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบการกรอก

ข้อมูลของครู ในระบบงานวัดผล และส่งต่องานทะเบียน  
6.1.7 วิเคราะห์และประเมินผลการเรียน 
6.1.8 ดําเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียน ทั้งระหว่างเรียนและหลังการประเมินผลรว่มกับผู้สอน 

กลุม่สาระ กลุ่มงาน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
6.1.9 ดําเนินการรับคําร้องสอบแก้ตัว ๐ มส มผ  
6.1.10 ศึกษารายละเอียดเกีย่วกบัการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของนักเรียน เทียบโอนผลการเรียนนักเรียน 

ที่ย้ายเข้ามาในรายวิชาต่างๆ 
6.1.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล สรุปรายงานประจําปี 

6.2  งานทะเบียน  
6.2.1 จัดทําแบบฟอร์ม คําร้องต่างๆที่ใช้ในงานทะเบียน  
6.2.2 ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา  

จบการศึกษา การรับรองการเป็นนักเรียน  
6.2.3 เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
6.2.4 จัดทาํผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ทั้ง ๕ ภาคเรียน 
6.2.5 จัดทาํผลตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยูเสมอ  
6.2.6 จัดทําแบบรายงานผลการจบการศึกษา (ปพ.๓) ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามระเบียบที่เกีย่วขอ้ง โดยให้

เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน หลังอนุมัติผลการเรียน 
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7. งานแนะแนว กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่ม โดยมุ่งให้สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้ตามความถนัด ความสนใจ และความ 
สามารถ บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล และความเชื่อทีว่่าทุกคนมีคุณค่า สามารถพัฒนา 
ใหเ้จริญงอกงามได้ตามศักยภาพของตน 
7.1  งานเก็บรวบรวมข้อมูล 
7.2  งานสารสนเทศ 
7.3  งานให้คำปรึกษา 
7.4  งานจดัวางตัวบุคคลหรือกิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน 
7.5  งานติดตามประเมนิผล 

8. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8.1  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการบริหาร การจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  
8.2  ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดการทําวิจัยของครผูู้สอนทุกคน  
8.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการนําผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
8.4  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
8.5  รวบรวม จัดทํารายงานการวิจัย 

9. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
9.1  จัดทําแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
9.2  จัดบรรยากาศ และพัฒนาสถานทีห่้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลา 

และหลากหลาย  
9.3  จัดหา วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิง  
9.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรยีนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
9.5  จัดทําสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทัง้ประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี 
9.6  ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการใช้คอมพิวเตอร์ 

10.  การนิเทศการศึกษา 
10.1  ดําเนินงานในด้านการ จัดระบบการนิเทศ จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มเครื่องมือในการนิเทศ 
10.2  นิเทศการสอนของครู ให้คําแนะนําเพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
10.3  สรุปผลการดําเนินงาน 

11.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา  
11.1  ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามระบบงานประกันคุณภาพ  
11.2  การศึกษาโดยเป็นการบริหารงานปกติของสถานศึกษา  
11.3  ประสานงานกบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่าย ทุกมาตรฐานที่รับผิดชอบ 
11.4  รวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินแต่ละมาตรฐาน สรุปรายงาน  
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11.5  จัดทาํรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รายงานผู้ที่เก่ียวข้อง  
11.6  นําผลการประเมินตนเองมาประชุมเพ่ือหาข้อควรปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
12.1  ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยจัดทําเอกสารแผ่นพับ ส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 
12.2  สรุปและรายงานผลการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ประจําภาคเรียน 

13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
13.1  ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับโรงเรียน

ต่าง ๆ 
13.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมสี่วนร่วม เป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน สมาคม องค์การต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนา

วิชาชีพ 
14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบัน

อ่ืนที่จัดการศึกษา 
14.1  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้ในการจัดการศึกษาของ บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
14.2  จดัให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น

ที่จัดการศึกษา  
14.3  รบันักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนจากสถาบันต่าง 

15.  การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
15.1  กำหนดแนวปฏิบัติของครูผู้สอน ครูมีหน้าทีอ่ื่น ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ  
15.2  จัดทําคู่มือปฏิบัติการงานบริหารวิชาการ 
15.3  จัดทําเอกสารแบบฟอร์มงานวิชาการ  
15.4  จัดทําตารางการเรียนการสอนรายห้อง, รายบุคคล, ตารางสอนรวม 
15.5  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 
15.6  เก็บรวบรวม ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกการสอนประจาํ 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
16.1  สํารวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้  
16.2  ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด 
16.3  พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัดให้สอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศกึษา 
16.4  ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือดําเนินการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด  
16.5  ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการตรวจรับหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และตรวจนับจํานวน 
16.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้รับหนังสือเรียนเพ่ือไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

17.  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
17.1  วางแผนปฏิบัติงาน และให้บริการครูโดยการจัดทําโครงการ E-Learning  
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17.2  ให้บริการอินเทอร์เน็ต แก่คร ูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
17.3  บริการฝึกอบรมบุคลากรในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา สร้างสื่อ

การเรียนการสอน 
17.4  จัดระบบดูแล ซ่อมบํารุง จัดหา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
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3. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ   ประกอบด้วย 
1.  นายชยุต  โชติวุฒินันท ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววันวิสา  ประสพสุข ครูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวจิตปรานี  สาระคำ คร ู กรรมการ 
4.  นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ คร ู กรรมการ 
5.  นางสาวญาณิศา  ทาทอง คร ู กรรมการ 
6.  นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน คร ู กรรมการ 
7.  นางสาวปณดิา  เผือกแก้ว คร ู กรรมการ 
8.  นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๒. รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประชุม       
    ปรึกษาเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนางานบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนให้มี 
    ประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมาย 
๓. กำกับติดตามการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ   
     กลุม่บริหารงาน งบประมาณ ให้บรรลุจุดมุง่หมายตามแผนปฏิบัติงาน 
๔. จัดทำสถิติข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมแผนงานโครงการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
     เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

       ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   
 งานแผนงานและนโยบาย 
 แนวทางการปฏิบัติ 
      ๑. การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

๒. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ  
    กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมาย 
    การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service 

Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีต้องดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา                      
    และตามความต้องการของสถานศกึษา 
๕. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านปริมาณคุณภาพ 
    เวลา ต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ 
๖. ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา  
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    วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณชนรับทราบ  

งานจัดทำและเสนองบประมาณ   
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ ตาม  
    ตัวชีว้ัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งานโครงการ 
    เมือ่เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ 
    วิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 
๒. จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF)     
    โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที ่ 

ผ่านมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับ                
แผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณการรายได้ของสถานศึกษาทัง้จากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

๓. จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง  (MTEF) เสนอ   
    ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 
๔. จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาทีจ่ะต้องทำกับเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
    โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

งานจัดสรรงบประมาณ    
แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑. จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 

๒. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผ่านเขตพ้ืนที่  
    การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ์   
    ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
๓. ตรวจสอบกรอบวงเงนิงบประมาณที่ได้รบัจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้ง  
    ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

      ๔. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงานและตามแผนงาน                  
          งานโครงการของสถานศกึษา เพ่ือจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ  ทรัพยากรของแต่ละสายงาน  
          งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม 
          ทรัพยากร 

๕. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
๖. จดัทำรายละเอียดแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงการที่สอดคล้องวงเงิน 
    งบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
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      ๗. จัดทำร่างข้อตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
๘. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างขอ้ตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
๙. แจ้งจัดสรรวงเงินและทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตามแผนปฏิบัติ 

         การประจำปีงบประมาณ 
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 
     ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
๒. จัดทำแผนกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง   
๓. ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนตรวจสอบ ติดตาม 
    ของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
๔. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงาน 
     ไม่ประสบผลสำเร็จ 

     ๕. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๖. สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นราย  
     ไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 

งานประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. กำหนดปัจจัยหลักความสำคัญ และตัวชี้วัด (Key Performance lndicators:KPls) ของสถานศึกษา 
๒. จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
๓. สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการ  
    ผลผลิตของสถานศึกษา 

    ๔. ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี 
    ๕. รายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
แนวทางปฏิบัติ 
     ๑. จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
         ประจำปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่า 
         ครุภัณฑ์และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (นโยบายพิเศษ) 

๒. เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 
๓. เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติการใช้งบประมาณ 
   การศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบจัดสรร 



๓๓ 

งานบญัชี     
แนวทางปฏิบัต ิ

๑. จัดทำแผนการงานบัญชีรายไตรมาส โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
    งบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ 
     และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (นโยบายพิเศษ) 
๒. จัดทำบัญชีเสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงนิประจำงวดเป็นรายไตรมาส 
     ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 
๓. จัดทำบัญชีเงินประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติการใช้ งบประมาณ    
    การศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบจัดสรร 

เงินโอนงบประมาณ 
แนวทางปฏิบัติ 
          การโอนเงินให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
การบริหารการเงิน 
แนวทางปฏิบัติ 

    การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงนิ การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิก   
    เหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 

งานบัญชี  จัดทำบญัชีการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อนและการตั้งยอด         
ก่อนการปดิบัญชีงบประมาณปีก่อน 

๒. ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงิน 
    ประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
    พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 
๓. บันทึกเปิดบญัชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี  แยกประเภท  
    (หนี้สิน ทุน รายได้)  
๔. บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับเงินรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ 
    การรับเงนิรายได ้การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม  
    การซือ้วัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และค่าปรับรายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ 
    ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน กรเบกิเงินงบประมาณ 
    แทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด 
๕. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท เงินสด เงินฝาก 
    ธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทัว่ไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี 



๓๔ 

    แยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน   
๖. ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย/รับ ที่ 
    ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้คา้งรับ วัสดุหรอืสินค้า ทีใ่ช้ไป ระหว่าง งวดบัญชีค่าเสื่อมราคา  
    ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
๗. ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและปิดรายการ  
    ไดสู้ง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ำ) กว่าคา่ใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 
    เขา้บัญชีรายไดแ้ผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้ แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
๘. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และ งบพิสูจน์  
    ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความ 
    ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
๙. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิดจากการบันทึก  
   ตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูกโดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลง  ลายมือชื่อ ย่อกำกับ พร้อม 
   วัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง  
๑๐. งานอืน่ๆ ทีได้รับมอบหมาย 

การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ในวันที ่๑๕    
    ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจำงวด 
๒. จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทาง การเงินงบ 
    กระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดทำ รายงานประจำปี ให้  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และ    จัดส่งสำนักงานตรวจเงิน 
    แผ่นดิน และกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 
๓. การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ   หน่วยงานต้น 
    สังกัดหรือส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพ่ือจำหน่ายกฎหมายระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง หลักการ 
    นโยบาย บัญชีสำหรับหนว่ยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ 

       ๔. ประสานการทำงานของแผนกการเงิน 
       ๕. ออกใบเสรจ็รับเงินรายได้สถานศึกษา 
       ๖. เป็นทีป่รึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
       ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  



๓๕ 

การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
๒. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
๓. กำหนดใหม้ีผู้รับผิดชอบในการจัดเกบ็ควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและแต่งตั้งคณะกรรมการ  
    ตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี 
๔. ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพ 

ไมส่ามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและจำหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทัง้หมดของโรงเรียน 
๒. ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 
๓. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 
๔. ดำเนินการเบิก จ่าย วัสดุสำนักงานให้หน่วยงานต่างๆ 
๕. เป็นที่ปรึกษาแก่เจา้หน้าที่พัสดุ 
๖. บำรุง รักษา พสัดุ ครุภัณฑ์ 
๗. ดำเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีตามระเบียบ 
๘. ดำเนินการของอนุญาตจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
๙. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบรหิารงบประมาณและสินทรัพย์ในเรื่องพัสดุครุภัณฑ ์

    การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพ  
    การใช้งาน 
๒. จำหน่ายบริจาคขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เปน็วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงิน 
    นอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคาวันเวลาที่ 
    ได้รับสินทรัพย์ 
๔. จดทะเบียนเป็นทีร่าชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการและที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ 
    ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำทะเบียน 
    คุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๕. จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
๖. จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกดิจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๓๖ 

การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้อง 
    ใช้พัสดุที่ยงัไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดตามมาตรฐานกลาง 
๒. จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศกึษาจัดหาเอง และร่วมมือกับ สถานศึกษาหรือ 
    หน่วยงานอ่ืนจัดหา 

การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน 
๒. ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไมเ่ป็นแบบมาตรฐาน 
    โดยดำเนินการไปตามระเบียบ 
๓. จัดซ้ือจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/ขายแบบรูป 
    รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจ  รับงานให้มอบ 
    เรื่องแก่เจา้หน้าที่การเงินฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

             ๔. การควบคุม บำรุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การจัดการทรัพยากร   ประกอบด้วย 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

๑. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศกึษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาทราบรายงาน 
    สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
๒. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓. สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ 
    จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 
 
 



๓๗ 

4. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารบุคคล  ประกอบด้วย 

1.  นางสาวเสาวลักษณ ์ สายยา ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวอภัสรา  ทองเหลา ครูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 

3.  นางสาวปรานอม  มณีภาค พนักงานราชการ กรรมการ 

4.  นางสาวญาณกวินทร์  พิมพกรรณ์ ครอัูตราจ้าง กรรมการ 

5.  นายศรัณยู  สำเภา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารบุคคล  
๒. รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารบุคคล  
๓. ประชุม ปรึกษา เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนางานบริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้มี  
    ประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมาย 
๔. การปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานบริหาร 
    บุคคล ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
๕. ให้ข้อมลูเสนอแนะแนวทางและให้คำปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนในการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล 
๖. จัดทำสถิติข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ  
๗. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
๘. การปฏิบัติงานเสนอคำสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ตามกิจกรรม แผนงาน โครงการ  การเดนิทางไปราชการ                      
    การประกาศข่าว  

      ๙. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การขอ-รบัเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การให้ขวัญกำลังใจ  
    งานพัฒนาวิชาชีพ 
๑๐. การดำเนินการทางวินัยการลงโทษ การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

      ๑๑. งานอัตรากำลังครูและนักเรียน  การขอกำหนดตำแหน่ง รายงานการจัดชั้นเรียน 
๑๒. งานการจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ ทำเนียบข้าราชการครูลูกจ้าง สำเนา 

   ทะเบียนประวัติ ( กพ.๗) (ก.ค.ศ.๑๖) การเปลี่ยนชื่อ-สกุล รายการอ่ืนๆในทะเบียนประวัติ การขอมีบัตร 
   ประจำตัว การจัดทำข้อมูล (P-OBEC) 

๑๓. การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานบุคคล 
๑๔. งานสรรหา บรรจุแต่งต้ังและการพัฒนาอย่างเข้ม การย้าย โอน การช่วยปฏิบัติราชการ การแต่งตั้ง 
      การรักษาตำแหน่ง คำสั่งจ้าง  
๑๕. การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ระเบียบการปฏิบัติงานราชการ 
๑๖. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

      ๑๗. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสัมมนาบุคลากร การศึกษาดูงานของบุคลากร   
            ผลงานเกียรติบัตรของบุคลกร   

๑๘. การจัดทำบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการข้าราชการครู – ลูกจ้าง และบคุลากรทางการศึกษา 
  แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม 

      ๑๙. การลาไปราชการและขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่  ใบลาทุกประเภทการไปราชการ และขอออกนอก 



๓๘ 

            สถานศึกษา  ทะเบียนคุม วัน เวลาทำการของข้าราชการครู – ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา  
            การลาออก การเกษียณอายุ และถึงแก่กรรม 

๒๐. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
      ๒๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๓๙ 

5. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 

1.  นางศุภนิดา  สมสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2.  นางพรรณี  บุญเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3.  นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขยีนวงศ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 

4.  นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี ครูชำนาญการ กรรมการ 

5.  นายมานพ  ไชยโกฎ คร ู กรรมการ 

6.  นายสุรศักดิ์  ดวงธนู คร ู กรรมการ 

7.  นางสาวสิริพร  หาญชนะ คร ู กรรมการ 

8.  นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร์ คร ู กรรมการ 

9.  นางสาวศรัญญา  สมภักดี คร ู กรรมการ 

10.  นายกตัญญ ู สายธนู คร ู กรรมการ 

11.  นางกฤษณา  วงค์วิเศษ คร ู กรรมการ 

12.  นายธรรศ  เหลาทอง คร ู กรรมการ 

13.  นายเอกชัย  พิณทอง คร ู กรรมการ 

14.  นายอโนชา  สมหมาย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

15.  นางสาวกาญจนา  สายสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 

16.  นายทวี  คำวงศ์ ช่างไม ้4 กรรมการ 

17.  นายมงคล  โพธิ์ชัยสาร ช่างไม้ 4 กรรมการ 

18.  นายประสิทธิ์  กอมณี ช่างไม้ 4 กรรมการ 

19.  นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร คร ู กรรมการและเลขานุการ 

20.  นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
แนวทางการปฏิบัติ 
      ๑. ใหค้ำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      ๒. รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  ๓. ประชุมปรึกษาเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนางานบริหารงานทั่วไปในโรงเรียนให้มี 
      ประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมาย 
๕. กำกับติดตามการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

ตามแผนปฏิบัติงาน  



๔๐ 

๕. ให้ขอ้มลู เสนอแนะแนวทางและให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป  
      ๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
      ๗. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๘. จัดทำสถิติข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม แผนงาน โครงการ การประเมินผล 
    การปฏิบัติงานบุคลากร เพ่ือปรบัปรุง พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๙. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

งานวางแผนบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ  ประกอบด้วย 
การวางแผนงานบริหารงานธุรการ 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
๒. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจนำระบบ 
     เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 
๒. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระเบียบ 

ทีก่ำหนดไว้   
๔. ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 

      ๕. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ  
งานอาคารสถานที่/สภาพแวดล้อมและนักการภารโรง   ประกอบด้วย 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
๒. บำรุง  ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย 
    เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ 
๓. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และ 
    เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

        ๔. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
        ๕. ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานอนามัยและพยาบาลโรงเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เวชภัณฑ์เพ่ือการปฐมพยาบาล 
๒. จัดห้องพยาบาล ให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากร 
๓. ติดต่อประสานงานนำส่งผู้ป่วย กรณีมีอาการป่วยยังไม่ทุเลาหลังจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว 
๔. ให้ความร่วมมือในการตรวจ สำรวจ การดูแลรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การจัดสุขาภิบาลตลอดจน 
     ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายนอกภายในโรงเรียน 

      ๕. จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 



๔๑ 

      ๖. จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานอนามยัโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน 
๗. จัดตั้ง ควบคุมดแูล ให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนอาสาสมัคร ส.อ.ร. ให้ปฏิบัตหิน้าที่ตามความเหมาะสม 

      ๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ 
งานประชาสัมพันธ์และชุมชน   
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความต้องการในการ 
    ได้รับข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
๒. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน                          
    และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
๓. จัดให้มีเครอืข่ายการประสานงานการประชาสัมพันธ์ 
๔. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
    ผลงานของสถานศึกษา 
๕. สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
๖. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไปปรับปรุงพฒันาให้เหมาะสม 

    ๗. จัดหา และพัฒนาระบบการสื่อสาร ใหเ้อ้ือต่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
๘. จัดทำแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการ  เพ่ือร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  ด้านการผลิต   
    การกีฬาการอาชีพ ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ 

    ๙. ประสานงานขอรับการสนับสนุนและขอความร่วมมือกับชุมชน 
    ๑๐. รวบรวมข้อมูล สารสนเทศของชุมชนในพ้ืนที่บริการและแหล่งทรัพยากรในชุมชน 

๑๑. ร่วมกับองคก์ร ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนเพ่ือวางแผนการจัดกจิกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน  
      การสอน 

    ๑๒. เชิญชวนชาวบ้านและชุมชนระดมสรรพกำลังในการพัฒนาโรงเรียน 
      ๑๓. จดัประชุม สัมมนา เยี่ยมเยือน และจัดกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
      ๑๔. รายงานความก้าวหน้าในกิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชน องค์กร หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

  ๑๕. รวบรวมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนเพ่ือนำเสนอตามลำดับขัน้ตอนเพ่ือปรับปรุง พัฒนา 
  ๑๖. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป องค์กร ในด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ  
        ตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

      ๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๔๒ 

งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   
แนวทางการปฏิบัติ      

๑. จดัหอ้งโสตทัศนศึกษาและสื่ออุปกรณ์ให้ใช้บริการได้ สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนโดยใช้เครื่องมือ 
    โสตและเทคโนโลย ี
๒. จดัหา จัดทำ หรือผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์โสตทัศนศกึษา สื่อและอุปกรณ์การเรียน การสอนเพื่อให้ 
     บริการสนับสนุนการเรียนการสอน จัดทำบัญชีสื่อต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
๓. จัดทำระเบียบการใช้บริการ การยืม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและให้บริการสื่อแก่ครู   
    นักเรียนทั้งในและนอกสถานที่ 

               ๔. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครภุัณฑ์ จัดเก็บรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพการใช้งาน 
๕. ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมระบบแสง สี เสียงในห้องโสตให้สะดวกในการใช้และมีความปลอดภัย 
๖. ถ่ายภาพและบันทึกภาพในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงาน 

               ๗. จดัทำสื่อแนะนำ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่างๆ แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
               ๘. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา    
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. สนับสนุนขอ้มูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

               ๓. ดำเนินการด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติ 
๕. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการดำเนินการและ
รายงาน 

งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ     
แนวทางการปฏิบัติ      
      ๑. สำรวจระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ 
      ๒. จัดทำทะเบียนเครือข่ายสารสนเทศ 

  ๓. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการบรหิารจดัการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ 
      ฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ 
ในการปฏิบัติ 

๕. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและส่วนกลาง 
๖. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 

      ๗. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
 



๔๓ 

งานกิจการนักเรียน   
แนวทางการปฏิบัติ      
      ๑. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

๒. รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห ์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๓. ประชุม ปรึกษาเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนางานกิจการนักเรียนในโรงเรียนให้ม ี
    ประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมาย 
๔. กำกับติดตามการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่ม 
    บริหารงานกิจการนักเรียน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
๕. ให้ข้อมูลเสนอแนะแนวทางและให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในการดำเนินงานด้านกิจการนักเรียน  
๖. จัดทำสถิติข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพ่ือปรบัปรุง พัฒนา  
     เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

      ๗. สรปุและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมวิีนัย คุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑. ประชุม วางแผน กำหนดกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่ 
    นักเรียน 
๒. ประสานงานในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรับผิดชอบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตลอดจนจรรยา 
     มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของไทย 
๓. ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบการจัดกิจกรรมอบรมและปลูกฝังคุณธรรมนักเรียน อาทิ  
    กิจกรรมหน้าเสาธง คาบโฮมรูม อบรมสวดมนต์วันสุดสัปดาห์ ตลอดจนสอดแทรกและบูรณาการในการ 
    จดัการเรียนการสอน 
๔. ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ อาทิ  
    กิจกรรมการประกวดห้องเรียนบริเวณท่ีรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมประกวดมารยาท จิตสำนึกในการ 
    อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีอันดีงามของไทยตามวาระและเทศกาลตลอดจนสถานที่อันเหมาะสม 
๕. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผนและดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ำให้ 
    เกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๖. จัดทำสถิติข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
       ๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

งานป้องกันแก้ไขและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ประชุมวางแผน การกำกับดูแลนักเรียนให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
๒. ประสานงานครูเวรประจำวัน ครูที่ปรกึษา และผู้ที่เก่ียวข้อง หามาตรการ ในการจัดระบบและกำกับดูแล 



๔๔ 

    นักเรียนในการมาเรียน การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าชั้นเรียน 
๓. ประสานงาน ครูเวรประจำวัน ครทูีป่รึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการจัดระบบและกำกับดูแล 
    นักเรียนในการเข้าเรยีน ขาดเรียน หลบเรียน หนีเรียน ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ 
๔. จัดระบบข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำกับติดตาม ควบคุม  และปรับแก้พฤติกรรมนักเรียน 
๕. ประสานงาน งานแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
    ในการวิเคราะห์ ศึกษาพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือหาแนวทางในการปรับแก้พฤติกรรม 
๖. จัดระบบและวางระเบียบในการปกครองดูแลนักเรียนโดยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในรูปแบบ 
    คณะกรรมการ คณะทำงาน ตามความเหมาะสม 
๗. ประสานงานส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง จัดกิจกรรมให้นักเรยีนมีส่วนร่วมและได้แสดงออกตามความเหมาะสม 
    กับพัฒนาการของนักเรียน 
๘. จัดทำสถิติข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๙.  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

งานดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนและงานเครือข่ายผู้ปกครอง   
 แนวทางการปฏิบัติ 

๑. จัดทำแผนงาน และโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. งานประสานความรว่มมือกับบุคลากรทีเ่กีย่วข้องซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     และเครอืข่ายผู้ปกครอง 
๓. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
๔. พัฒนาระบบกระบวนการป้องกัน / ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
๕. ประชุม ปรกึษา วางแผน ให้ครูที่ปรึกษาจัดระบบข้อมูลนักเรียน 
๖. ประชุม ปรึกษา วางแผน จดัการประชุมผู้ปกครองเพ่ือจัดตั้งเครอืข่ายผู้ปกครองตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน (S.D.Q)  
๗. ร่วมกับครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือทำการคัดกรองนักเรียน 
    ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๘. ร่วมกับครูประจำชั้น ครูที่ปรกึษา ครูแนะแนว วางแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๙. ประสานงานในกลุ่มงานการส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียนและกลุ่มงานอื่นในการจัดระบบฐานข้อมูลนักเรียน 
    ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรยีน 
๑๐.  จัดทำสถิติข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมแผนงาน โครงการ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา 

   เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



๔๕ 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
แนวทางการปฏิบัติ 
      ๑. ประชุม วางแผน กำหนดกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมประชาธิปไตยแก่นักเรียน 

๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างเสริมและปลูกฝังอุดมการณ์ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยร่วมมือกับกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
    ตลอดผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๓. ประสานงานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้างเสริมและปลูกฝังอุดมการณ์ตามแนวทางในการ 
    ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยทีถู่กตอ้งแก่นักเรียน ชุมชนตามโอกาสอันควร 
๔. จัดทำสถิติข้อมลู การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม แผนงาน โครงการเพ่ือปรับปรุง พัฒนา  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
      ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
งานปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ประชุม วางแผน หามาตรการในการป้องกันและป้องปรามการแพร่ระบาดของสารเสพติดและสิ่งต้องห้าม 
    ต่าง ๆ ในสถานศกึษา 
๒. ประสานงานส่วนต่างๆที่เก่ียวข้องในการจัดระบบฐานข้อมูลสารเสพติดและสิ่งต้องห้ามต่าง ๆ ในโรงเรียน   
    ชุมชน 
๓. ประสานงานส่วนต่างๆที่เก่ียวข้องในการจัดระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดแหล่งเสี่ยงในการแพร่ระบาด 
    ของสารเสพติดและสิ่งต้องห้ามต่างๆในโรงเรียน ชุมชน 
๔. ประสานงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 
    สารเสพติดและสิง่ต้องห้ามต่างๆในโรงเรียน 
๕. ประสานงานส่วนราชการ องค์กร ชุมชน สถานประกอบการต่างๆทีเ่กีย่วข้องในการแก้ไขปัญหาสาร 

เสพตดิและสิ่งต้องห้ามต่าง ๆ 
๖. ประสานงานส่วนราชการ องค์กร ชุมชน สถานประกอบการต่างๆที่เกีย่วข้องในการจัดกิจกรรม รณรงค์ 
    ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียน ชุมชนเกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติดและสิ่งต้องห้ามต่าง ๆ 
๗. จัดทำสถิติข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๘. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกีย่วขอ้งและที่ได้รับมอบหมาย 

งานจราจร 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ประชุม วางแผน กำกับดูแลในการจัดระเบียบและกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะและการจัดระบบ 
    การจราจรภายในสถานศึกษา 
๒. กำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรและสงเสริมวินัยการจราจร แก่นักเรียน ครู บุคลากร  



๔๖ 

    พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
๓. จัดทำสัญญาณเพ่ือจัดระบบการจราจรภายในโรงเรยีนให้เกิดความปลอดภัยและมีระเบียบ 
๔. กำหนดที่จอดรถแก่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้มาติดต่อราชการและผู้เกี่ยวข้องให้มีระเบียบและเกิดความ 
    ปลอดภัย 
๕. จัดทำสถิติข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 



๔๗ 

6. คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  ประกอบด้วย 

1.  นางศุภนิดา  สมสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.  นางพรรณี  บุญเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขียนวงศ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
4.  นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี ครูชำนาญการ กรรมการ 
5.  นายมานพ  ไชยโกฎ คร ู กรรมการ 
6.  นายสุรศักดิ ์ ดวงธนู คร ู กรรมการ 
7.  นางสาวสิริพร  หาญชนะ คร ู กรรมการ 
8.  นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร์ คร ู กรรมการ 
9.  นางสาวศรัญญา  สมภักดี คร ู กรรมการ 
10.  นายกตัญญ ู สายธนู คร ู กรรมการ 
11.  นางกฤษณา  วงค์วิเศษ คร ู กรรมการ 
12.  นายธรรศ  เหลาทอง คร ู กรรมการ 
13.  นายเอกชัย  พิณทอง คร ู กรรมการ 
14.  นายอโนชา  สมหมาย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
15.  นางสาวกาญจนา  สายสมบัติ เจ้าหน้าทีธุ่รการ กรรมการ 
16.  นายทวี  คำวงศ์ ช่างไม้ 4 กรรมการ 
17.  นายมงคล  โพธิ์ชัยสาร ช่างไม ้4 กรรมการ 
18.  นายประสิทธิ์  กอมณี ช่างไม้ 4 กรรมการ 
19.  นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
20.  นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่    ดำเนินการตามโครงการ/แผนงานวินัยและการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน/ปฏิบัติงานวินัยและการแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน/ระเบียบโรงเรียน/งานปกครองนักเรียน/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน และงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  
  



๔๘ 

ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ให้มีประสิทธิภาพ  และบังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการและส่วนรวม โดยยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางของทางราชการอย่างเคร่งครัด    
ให้ทำการส่งมอบและรับมอบหมายงานในหน้าที่ รวมทั้งเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีความรับผิดชอบและ      
รายงานผลตามแบบของทางราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 หากมีปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติราชการ  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที 
 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  9  เดอืน  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2565  เป็นต้นไป 
 

         สั่ง    ณ   วันที่ 9  เดอืน  พฤษภาคม  พุทธศักราช   2565 
                                                                  
 
 

                         ( นายถนอม  หลุมทอง ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจยีมวิทยาคม 

 
 


