
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ตามโครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 

 

 

โรงเรียนหนองโพพิทยา อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 



ค าน า 

 การจัดโครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักส าคัญที่สะท้อน ให้
เห็นภาพการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ และ  บรรลุ
เป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34 (2) วรรคสามและ วรรคสี่ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ของเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และ สถานศึกษาในสังกัด พ.ศ. 2550 ข้อ 5 และข้อ 56  

 คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารและจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้
ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานและ
ขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบของครู เป็นกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล
และกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและการจัดการศึกษาให้เป็น
เอกภาพในการ บริหาร มีความยืดหยุ่นคล่องตัว มีกลไกการประสานงานทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษา ส่งผลให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็นส าคัญ คู่มือปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ฉบับ
นี้ ประสบความส าเร็จได้ เพราะได้รับความ  ร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนาทุกท่าน และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

 

       (นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย)  

             ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 

  



สารบัญ 

            หน้า 

ข้อมูลทั่วไป             1 

กลุ่มบริหารวิชาการ            6 

กลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน         17 

กลุ่มบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน         25 

กลุ่มบริหารทั่วไป            32 
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คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามโครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 
ข้อมูลทั่วไป 

  โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 480 หมู่ที่ 14  ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  โทรศัพท์/โทรสาร 056 - 000302                       

E-mail : nongphophittaya_school@hotmail.com   เปิดสอนตั ้งแต่ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน   เขตพื้นที่บริการ  ได้แก่  ตำบลหนองโพ  ตำบลหัวหวาย  

อำเภอตาคลี  ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  และตำบลไร่พัฒนา  อำเภอมโนรมย์  จังหวัด

ชัยนาท 

 

คำขวัญโรงเรียน 

 “ระเบียบ  หน้าที่  ประเพณี  สามัคคี  จิตใจ” 

ปรัชญาโรงเรียน  

 วิริเยน  ทุกข  มจเจติ : บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศรีโพธิพิทยาญาณ 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นเฟื่องฟ้า 

อักษรย่อโรงเรียน  น.พ. 

อัตลักษณ์    ศิลปะสุนทรี  มีวัฒนธรรม 

เอกลักษณ์   เลิศศิลปะสุนทรี  มีวัฒนธรรม 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  

 กรอบรูปโล่ห้าแฉก  ความรู้อันเป็นโล่กำบังกายจากอวิชชาความไม่รู้ 

 ใบโพ   สัญลักษณ ์ โพ  อันเป็นชื่อส่วนหนึ่งของโรงเรียน และ  

  โพ  ที่มาจากคำว่า  พุทธ  คือความรู้แจ้ง 

หนังสือที่เปิดออก  การเปิดหนทางสู่ปัญญา 

เปลวเทียน   หมายถึง  ดวงปัญญาที่เกิดจากการศึกษา 
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ตัวหนังสือ นพ.  สีน้ำเงินและสีชมพู  เกี่ยวพันกัน   ความสัมพันธ์ไมตรีที่มีต่อกัน แม้ต่างสี ต่างถิ่นฐาน  

แตกต่างกันในด้านความคิด  ก็สามารถอยู่ร่วมกันได ้

ดินสอ  และพู่กัน  การเขียน  การวาด  ทั้งศาสตร์และศิลป์ 

โบว์สีชมพ ู เกียรติคุณของชาวหนองโพพิทยา 

วิสัยทัศน์ 

 ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ดำรงชีวิตตามวิถีไทย 

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 

      1. ร่วมมือกับทุกภาคีพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานชาติ  

      2. พัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามแนวทางการจัดการศึกษาปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล รักและธำรง

รักษาวัฒนธรรมไทย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

      3. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งเน้นการคิด การใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ

รายบุคคล ทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประมวลวิเคราะห์ สร้างทาง เลือกตัดสินใจ การนำเสนอผล

การศึกษา และการนำผลการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ 

      4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การการมีจิสาธารณะ ในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด

และอบายมุข โรงเรียนแกนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์  

      5. สร้างเสริมความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจนักเรียนให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่าง

มีความสุขในอนาคต  

      6. พัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

อื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นสร้างค่านิยมองค์กรทียึดมั่นในการทำงานทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ และมี

ความรัก ความสามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีม  

      7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพตามความสนใจความถนัดของนักเรียน และเพื่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต

อย่างมีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์ 

      เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหนองโพพิทยามีคุณภาพและมาตรฐานระดับ

สากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โรงเรียนหนองโพพิทยาจึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้ 

      1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และได้รับโอกาสใน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
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      2. ครู  ผู ้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และทำงาน

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

      3. สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล 

      4. สถานศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ

จัดการศึกษา 

      5. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

      6. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการบริหาร

จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 

 กลยุทธ์ 

      1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

      3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดระบบงาน บทบาท วิธีดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสถานศึกษาสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ และนักเรียนผู้รับบริการ    
 2. ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคลและบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป  
 3. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ติดตามให้คำปรึกษา และให้ การ
นิเทศ บังคับบัญชาครู พนักงานบริการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ และนักเรียนให้ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบของราชการ    
 4. ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ    
 5. จัดสวัสดิการต่างๆ อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู พนักงานบริการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง 
ชั่วคราว และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ    
 6. สร้างขวัญ กำลังใจและบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน    
 7. ควบคุม ดูแล ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร 
จัดการเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง    
 8. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น    
 9. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลเป็นฐานในการบริหารจัดการศึกษา    
 10. นำนวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษามาใช้ และเผยแพร่เพื ่อพัฒนาการบริหาร     
 11. พัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่นิยมของ 
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น    
 12. เป็นผู้นำทางความคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของ 
หน่วยงานต้นสังกัด    
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู ้อำนวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการของ 
หน่วยงานการศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแล เกี ่ยวกับการบริหารวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน การบริหารทั่วไป  และงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
 2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้      
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 3. ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ 
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา     
 4 . วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา    
  5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยี ทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล     
 6. ส่งเสริม และจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย     
 7 . จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา     
 8 . การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น     
 9. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน วินัย และการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ     
 10 . จัดทำมาตรฐาน และภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
 11. ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง     
 12. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และให้บริการ 
วิชาการแก่ชุมชน     
 13. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา                
 14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือพิจารณาความดี ความชอบ     
 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการในการกำหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดำเนินงาน   
 2. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานไปสู่การปฏิบัติ   
 3. ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือ ในการ
พัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง   
 4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร   
 5. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของกลุ่มวิชาการ  
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการ  
 2. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงาน ที่
รับผิดชอบ  
 3. ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน ของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 4. ช่วยกำกับดูแลการวิจัยพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนาผู้เรียน เผยแพร่ผลงาน การวิจัย  
และเอกสารทางวิชาการ   
 5. ช่วยกำกับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาและจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
 6. ช่วยกำกับ ดูแล และติดตาม การบริหารงานวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการและ 
งานบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 7. ช่วยกำกับดูแลการจัดให้บริการด้านเทคโนโลยีสื ่อการเรียนการสอน สนับสนุนให้มีการนำ
เทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอน   
 8. ช่วยกำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานของงานสำนักงาน งานแผนงานวิชาการ งานสารสนเทศ 
และปฏิทินปฏิบัติงาน   
 9. ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ และครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ การ
ดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 10. กำกับดูแลงานเอกสารของวิชาการ แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ในกรณีที่ รอง
ผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
 11. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มบริหารวิชาการ   
 12. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน และองค์กรต่างๆ ในชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ     



7 
 

 13. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการตามแผนปฏิบัติการ   
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือทราบจุดเน้นหรือประเด็นปัญหาสำคัญที่โรงเรียนให้ความสำคัญ 
หรือกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน  
 3. บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   
 4. ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา จุดประสงค์นโยบายของ
โรงเรียน และให้เป็นตามเป้าหมายของหลักสูตร  
 5. จัดทำการประเมินการใช้หลักสูตร พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนา   
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน   
 7. จัดทำตารางสอนและตารางเรียน   
 8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้ง     
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน     
 2. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้าน ความรู้ 
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3. ส่งเสริมให้ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการ 
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม   
 4. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
 5. จัดทำระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน   
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลตามระบบการเรียนรู้   
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมและนักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด 
วางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม   
 8. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมของ 
นักเรียน   
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย       
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งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. การจัดทำโครงสร้างการบริหารของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2. จัดประชุมครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือรับฟัง เสนอแนะ ปรึกษา 
หรือช่วยแก้ไขปัญหาทางวิชาการ    
 3. กำหนดแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูภายในกลุ่มสาระ การเรียนรู้โดยจัดทำเป็นปฏิทิน 
ปฏิบัติงานเป็นรายภาค หรือรายปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
 4. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ แผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้  
 ๕. สำรวจหนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านประกอบ ปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอน วิธีการสอน  
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สำคัญสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 6. ติดตามให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                         
มีแผนการสอนทุกคนทุกรายวิชาและให้มีการใช้ปรับปรุงแก้ไขและรายงานการใช้  
 7. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ ความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ส่งเสริมให้รักการอ่าน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม    
 8. จัดให้ครูมีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน  
 9. ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื ้อต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนตาม ความเหมาะสม  
 10. ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการสอนของครู และควบคุมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา  
 11. จัดครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าสอนแทน ในกรณีครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่สามารถ 
ดำเนินการเรียนการสอนได้  
 12. จัดให้มีการนิเทศครูผู้สอนที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้  
 13. จัดทำข้อสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและ 
ประเมินผลของสถานศึกษา  
 14. ตรวจสอบ ปพ. 5  ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  
 15. จัดให้มีการวิเคราะห์เครื่องมือวัดผลทุกรายวิชา และดำเนินการเรื่องการวัดผลประเมินผลการ
เรียน ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา    
 16 ติดตาม ดูแลการแก้ปัญหานักเรียนสอบไม่ผ่าน การสอบแก้ตัว ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล 
ประเมินผลและตามกำหนดเวลาที่โรงเรียนกำหนด  
 17. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิชาการ (การประกวด แข่งขันต่างๆ)     
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 18. ประเมินผลการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปรายงานการปฏิบัติงานและนำเสนอ 
ข้อคิดเห็นของครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย  
 19. จัดนิทรรศการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักเรียน 
เกิดทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในเนื้อหากลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน  
 20. ส่งเสริมครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
 21. รักษาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้          
 22. เสนอผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อผู้อำนวยการ  
 23. สรุปรายงานการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา   
 24. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบาย  
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน  
 4. กำหนดกลุ่มผู้เรียน ครูที่ปรึกษาและระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 5. ประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ส่งผล ต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุด  
 6. จัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7. ส่งเสริมให้ครูประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรม 
นักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
 8. กำกับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้  
 9. นิเทศ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 10. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนงาน/โครงการ   
 11. สรุปรายงานผลการดำเนินการของกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมข้อเสนอแนะ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง   
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานวัดผลและประเมินผล  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล  
 2. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในงานวัดผลและ 
ประเมินผล   
 3. จัดทำและรวบรวมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนทางการศึกษา  
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 4. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา   
 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง   
 6. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน     
 7. ประสานงานจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การ
วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา        
 8. ดำเนินการเกี ่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผล และ
ประเมินผล การเรียนตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา   
   9. จัดทำตารางสอบระหว่างภาค ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว      
 10. สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อ 
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ     
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์     
 12. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระ การเรียนรู้   
 13. จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน     
 14. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6)     
 15. ดำเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว     
 16. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ     
 17. จัดทำข้อมูล สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา     
 18. ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ การประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ของนักเรียน     
 19. จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียน   
 20. จัดทำและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน    
 21. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน    
 22. ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลการประเมินผล การ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน    
 23. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานทะเบียนและเทียบโอน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดทำแผนงาน และโครงการที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียน  
 2. กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการงานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียนของ
สถานศึกษา   
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 3. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่ 
หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด     
 4. จัดทำมาตรฐานกรอบและเกณฑ์การประเมิน เพ่ือการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา    
 5. สร้างเครื่องมือ แบบฟอร์มต่างๆ  ในการดำเนินการเทียบโอน    
 6. เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายที่เรียนจากสถานประกอบการจากพื้นฐานการประกอบอาชีพ 
พิจารณาหลักฐานการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงโดย 
การทดสอบ  
 7. ดำเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัติของนักเรียนในทะเบียนตามระเบียบ และออกเลข 
ประจำตัวให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน  
 8. รับมอบตัวนักเรียนและดำเนินการเรื่องการย้ายเข้าและย้ายออก ลาออกของนักเรียนในช่วงระหว่าง 
ปีการศึกษา   
 9. สำรวจรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้นและจัดทำรายชื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 10. จัดทำรายงานข้อมูลสถิติเก่ียวกับจำนวนนักเรียน  
 11. ประสานงานกลุ่มที่ดูแลนักเรียนเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จำนวนนักเรียน  
 12. งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและบริการเอกสารหลักฐานทางการเรียนของนักเรียน เช่น ปพ. 
ต่างๆ  หลักฐานผลการเรียน ประกาศนียบัตร รวมทั้งหนังสือรับรองผลการเรียนทุกประเภท  
 13. ตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนต่อกลุ่มบริหาร กลุ่มงานอ่ืนๆ ก่อนออกหลักฐานทางการเรียน 
และตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การจบการศึกษาของสถานศึกษา 
 14. ตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนจัดทำแบบรายงานผลการเรียน (ปพ. 3) ของผู้จบหลักสูตร 
ภายใน 30 วัน  
 15. งานเก็บ รักษา และรวบรวมสถิติข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรวมทั้งเผยแพร่ และราย งาน 
ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
 16. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นพร้อมตรวจทานความถูกต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาด 
ใดๆ ทั้งสิ้น  
 17. เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำเอกสารรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ประกอบด้วยผู้เขียน ผู้
ทาน ผู้ตรวจและมีนายทะเบียนเป็นหัวหน้า  
 18. การจัดทำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา (ปพ.2) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ใบรับรองผลการศึกษา 
(ปพ.7)  
 19. ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตร  
 20. ดำเนินการตอบ–รับ เอกสารการตรวจสอบวุฒิกับหน่วยงานต่างๆ   
 21. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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งานรับนักเรียน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับพื้นท่ีการศึกษา                   
 2. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด                            
 3. ประสานงานทุกฝ่ายเตรียมสถานที่ ขั ้นตอน แบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่รับสมัคร รวบรวมข้อมูลไว้                         
เป็นหลักฐาน และอ่ืนๆ ในระหว่างการรับสมัครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                            
 4. ประสานและนำส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ DMC กรอกข้อมูลลงระบบ                            
 5. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาใน                             
การเข้าเรียน                 
 6. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ                 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและการนำผลวิจัยมาใช้ในการ 
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 2. การจัดทำแผนงาน / โครงการของงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 4. การให้ความรู้เรื่องวิจัยแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
 5. ดำเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของ  
ผู้เรียน  
 6. สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ระหว่าง 
โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 7. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำงานวิจัยทางการศึกษา (ท้ังเป็นทีมและรายบุคคล)  
 8. สรุปรายงานการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาและนำผลไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป  
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้และการประเมิน คุณภาพสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื ่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาการด้าน 
วิชาการ  
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 3. เลือกใช้สื ่อและเทคโนโลยีที ่ผ ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการของ
สถานศึกษา และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยดำเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมิน
การใช้สื่ออย่าง สม่ำเสมอ  
 4. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อ เพื่อเลือกใช้ 
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 5. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการแลกเปลี่ยนการใช้สื ่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการกับสถาบัน 
การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ     
 6. ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 7. เผยแพร่สื่อ นว ัตกรรมและเทคโนโลย ีเพ ื ่อการศ ึกษาที ่คร ูผล ิตและพัฒนาให ้เพ ื ่อนครู
สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ การ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างมี ประสิทธิภาพ  
 8. มีส่วนรวมในการพัฒนาศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา  
 9. จัดเตรียมความพร้อมของสื่อ รวบรวมและจัดเก็บสื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้บริการสำหรับ 
การเรียนการสอนของคณะครู  
 10. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนาสื่อและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา   
 11. สรุปรายงานการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. สำรวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง   
 2. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน           
และสถาบันอ่ืน ทีจ่ัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง   
 3. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุน
การ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้   
 4. จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน     
 5. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา
ของ ตนเอง    
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดย ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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งานนิเทศการศึกษา  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
 2. จัดทำเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน  
 3. ดำเนินการจัดทำระบบงานนิเทศวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย            
 4. จัดทำกำหนดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาแบบกัลยาณมิตร  
 5. สร้างเครือข่ายการนิเทศภายในกับหน่วยงานภายนอก  
 6. ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาโลก  
 7. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ การ
เรียนการสอนของสถานศึกษา  
 8. ติดตาม ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  
 9. นำผลที่ได้จากการประเมินการนิเทศ มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการให้เพ่ิม 
ประสิทธิภาพทั้งระบบ            
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานห้องสมุด  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานห้องสมุด           
 2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น            
 3. วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะสม            
 4. จัดทำบัญชีทะเบียนหนังสือ ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์ และ 
ครุภัณฑ์ งานห้องสมุดอย่างเป็นระบบ             
   5. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ เรื่องการใช้ห้องสมุดแนะนำหนังสือใหม่ในห้องสมุด            
 6. จัดหาหนังสือใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความสนใจ            
 7. จัดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการและจัดทำดรรชนีวารสาร            
 8. บริการให้ยืมหนังสือและบริการตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวสาร            
 9. ร่วมมือกับครูประจำวิชาในการน านักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นกลุ่มหรือเป็นชั้นเรียน            
 10. รวบรวมสิ่งพิมพ์รัฐบาล เพ่ือให้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับครูและบุคลากร            
 11. ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียน            
 12. จัดให้บริการด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต             
 13. ซ่อมแซม บำรุงรักษา หนังสือที่ชำรุด            
 14. จัดทำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ            
 15. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  
 16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC   
 2. รายงานสารสนเทศ ข้อมูล ทางเว็บไซด์ และอ่ืนๆ ที่หน่วยงานจัดให้รายงาน    
 3. ประเมินผลและประสานงานข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาปรับปรุงเป็นระยะๆ                                                             
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานแนะแนว  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน   
 2. วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา   
 3. ดำเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  
 4. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษาและครูทุกคน เพ่ือทำความเข้าใจ 
และขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน  
 5. จัดบริการหลัก 5 บริการอย่างต่อเนื่อง  
 6. จัดทำระเบียนสะสมและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานักเรียนรายบุคคล  
 7. จัดหาและรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบการสมัคร ประกาศ ใบสมัคร ที่เก่ียวข้องกับเรื่องส่วนตัว 
การศึกษาต่อและอาชีพ  
 8. จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องส่วนตัว สังคม การศึกษาและอาชีพ  
 9. ให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
 10. บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว  
 11. ติดตามผลของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม. 6 และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  
 12. ร่วมมือและประสานงานกับครูที่ปรึกษาชั้น และฝ่ายกิจการนักเรียน ในการแก้ไขปัญหานักเรียน  
 13. ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา    
 14. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอ่ืน 
หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 15. ระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 16. สรุปรายงานการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานนักเรียนเรียนร่วม  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. รายงานสารสนเทศ ข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับโครงการการเรียนร่วม ทางเว็บไซด์ และอ่ืนๆ ที่หน่วยงาน 
จัดให้รายงาน                                                                  
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 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการจัดการเรียนร่วม                                                                    
 3. จัดตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเรียนร่วม                                  
 4. จัดทำแผนหรือโครงการที่เก่ียวข้องการโครงการโรงเรียนเรียนร่วม                                  
 5. สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด   
 2. จัดโครงสร้างการบริหารที่เอื ้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา  
 3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
 4. สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา  
 5. ประสานบุคลากรในสถานศึกษาให้ร่วมจัดทำแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วม  
 6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลสารเทศครอบคลุมภารกิจและสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบันและ 
สามารถจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลสารเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
 7. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
สามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้  
 8. ประเมินผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ที่
กำหนด  
 9. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) เสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง  
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 
งานส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. สำรวจความต้องการจำเป็นในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบและ 
ตามอัธยาศัย  
 2. กำหนดแนวทางและความเชื่อโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางของ
สถานศึกษา  
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 3. ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั ้งสามแบบ ตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพ ของสถานศึกษา  
 4. ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 5. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ ตาม
อัธยาศัยเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานธุรการวิชาการ  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ดูแล จัดหา จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ    
 2. ดูแลจัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ แยกประเภทเอกสารและหนังสือให้เป็นหมวดหมู่  มี
ระบบการจัดเก็บเอกสาร ที่สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว    
 3. ดูแลหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้อง    
 4. ดูแล จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของฝ่ายบริหารวิชาการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตาม  
จัดเข้าแฟ้มเรื่อง    
 5. จัดพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการ   
 6. ประสานงานด้านข้อมูล และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ 
รว่มมืออันดีต่อกัน ในการดำเนินงานตามแผน    
 7. จัดทำเอกสารใบประกาศของกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ในการ 
พัฒนางาน    
 8. ดูแลกำกับติดตามงานกลุ่มบริหารวิชาการ ให้เป็นไปตามโครงสร้าง และขอบข่ายงาน    
 9. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี   
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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กลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับงานบุคคลและกิจการนักเรียนของโรงเรียน  
 2. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผลงาน 
ของกลุ่มบริหารบุคคล  
 3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนางานและปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร 
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด               
 6. สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและ                
ข้อบังคับของโรงเรียน               
 7. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนโดยผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. พ ัฒนาระบบบร ิหารของกล ุ ่มบร ิหารบ ุคคลให ้ม ีประส ิทธ ิภาพโดยเน ้นการม ีส ่วนร ่วม                          
 2. จัดบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานในงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารบุคคล                        
 3. กำหนดหน้าที ่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุ ่มบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน                       
 4. วางแผนและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารบุคคล                        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                        
 5 . ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารบุคคลอย่างมี                        
ประสิทธิภาพ                        
 6. ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหา และเป็นที่ปรึกษาให้ครูปฏิบัติงานในกลุ่มบริหาร 
บุคคล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                        
 7 . เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาทางด้านบริหารบุคคลและร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริหาร                        
บุคคลให้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น                      
 8. สรุป ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารบุคคลและจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของ 
กลุ่มบริหารบุคคลเสนอผู้บริหาร 
 9. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานกิจการนักเรียน ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้อง           
 10. วางแผน ออกแบบระบบงานปกครองนักเรียน ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดย 
การนำระบบเทคโนโลยีใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม            
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 11. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน             
 12. จัดทำระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการปกครองนักเรียน และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะครู
รับทราบ และใช้ปกครองนักเรียนอย่างถูกต้อง            
 13. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา ให้สามารถปกครองนักเรียนที่รับผิดชอบ                        
อย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพ                       
 14. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน   
 15. สรุป ประเมินผล และรายงานกิจการนักเรียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง                        
 16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานธุรการ  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ        
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ ่มให้สามารถ 
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
 2. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ระบบงานสารบรรณของสถานศึกษา      
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารบุคคล      
 4. ดูแลความเป็นระเบียบ และจัดทำระบบ 5 ส. ของสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล       
 5. ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน       
 6. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทราบ    
 7 . จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน  
 8. ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการ ดำเนินงานด้านธุรการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 9. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ   
 10. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ จัดหาอุปกรณ์ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดขั้นตอน การ
ปฏิบัติงาน      
 11. ให้บริการงานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสารทางราชการ  
 12. จัดระบบการประสานงานที่รวดเร็วตรวจสอบและติดตามเรื่องได้สะดวก  
 13. จัดทำวาระการประชุม จดบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม     
 14. จัดทำแบบลงทะเบียนและรับลงทะเบียน/สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมของบุคลากร  
 15. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ  รายงานสรุปการดำเนินการเมื่อ 
สิ้นสุดภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา  
 16. ประเมินผลการดำเนินงานธุรการ/สารบรรณ  
 17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
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งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินความต้องการกำลังคนของสถานศึกษา             
 2. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
 3. เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 4. จัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
 5. นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือ น าเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 6. เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา            
 7. ดำเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในกรณีท่ีเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย   
 8. ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งอัตราจ้างประจำหรืออัตราจ้าง
ชั่วคราว  
 9. เสนอคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือดำเนินการนำเสนอ เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 10. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่ 
การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 11. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทำ
ทะเบียนประวัติต่อไป   
 12. กรณีออกจากราชการ (มาตรา64) ให้เสนอคำขอของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ ไปยังสำนักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง   
 13. กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการ ภายใน 
กำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง    
 14. กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา 66) 
ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกำหนด 180 วัน นับแต่ วันที่พ้นจากราชการทหาร ให้ผู้มีอำนาจตาม 
มาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง           
 15. กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา (มาตรา 67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้มีอำนาจสั่ง
บรรจุ และแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ต้องการรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับ
อนุมัติ แล้วให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  
  16. จัดทำเอกสารไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา กรณีที ่ไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและหรือเสนอรายชื่อข้าราชการ
ครู ที่เหมาะสม รักษาราชการแทน   
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 17. กรณีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ 
ราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคน
อ่ืน รักษาการในตำแหน่ง   
 18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. เตรียมเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
 2. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่งานให้ 
ปฏิบัติ   
 3. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4. ดำเนินการเกี ่ยวกับการอบรมเพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ วิชาชีพที่เหมาะสม   
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 7. จัดทำทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟ้ม กพ 7), ทำเนียบบุคลากร) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน  
 8. จัดเตรียมเอกสารการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้บริการข้าราชการและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  
 9. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพ่ือเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์                                  
 10. เสนอขออนุญาตการลาศึกษาต่อ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของเขตพื้นที่การศึกษา                          
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีกฎหมายกำหนด   
 11. ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการต่อไป                        
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย        
 
งานวินัยและการรักษาวินัย  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง   
 2. ให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ 
จิตสำนึก และพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
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 3 . ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ      
 1. จัดครูเวร ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์ 
อักษรและรายงานผู้บริหาร                          
 2. ร่างคำสั่งเสนอผู้บริหารให้ครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน                          
 3. จัดครูเวร และนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที ่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการใน 
วันหยุดราชการตั ้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. และกลางคืนทุกคืน ตั ้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น.                                                    
 4. นิเทศ กำกับ ดูแล ตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง                        
ประสานงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น                           
 5. จัดทำแบบฟอร์มการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และ การ
ตรวจเวร พร้องทั้งสรุปรายงานผู้บริหารเป็นรายเดือนทุกเดือน                           
 6. วางระบบการบริหารงานครูเวร โดยจัดระบบเตือนผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือ 
ป้องกันการผิดพลาดและหลงลืม ถ้าผู้อยู่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องบันทึกขออนุญาตต่อผู้อำนวยการ 
โรงเรียน เพื่อขอเปลี่ยนเวรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน                           
 7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนที่เกี ่ยวข้องกันกับเรื ่อง                           
ความปลอดภัยทั่วไป                           
8. ประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานของครูเวร และรายงานผลการดำเนินงาน                           
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานพัฒนาบุคลากร  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. วางแผนและดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านการจัดปฐมนิเทศ                           
การแนะนำบุคลากร การจัดงานต้อนรับ – ส่ง บุคลากร        
 2. วางแผน กำกับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การ  ฝึกงาน                        
เฉพาะตำแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา    
 3. รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ การไปราชการอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือสรุปรายงานผล         
 4. จัดทำบัญชี ควบคุมและกำหนดอัตรากำลังโรงเรียนให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติการสอนและ                           
ปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษของโรงเรียน       
 5. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมี 
โอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ 
คุณภาพ         
 6. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น                         
ส่งเสริมการเปลี่ยนตำแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น     
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 7. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพ  และประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา     
 8. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ                                     
ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอื่นๆ ตามความเหมาะสม     
 9 . วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เ กี่ยวข้อง                               
 10. จัดระบบและวางแผนในการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร                          
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน         
 11. ประสานงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน                           
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และ บุคลากรในโรงเรียน                                 
 12. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดทางวินัย         
 13. การดำเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว                                    
 14. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี        
 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ     
 1. จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกเขตบริเวณโรงเรียน ใบลา บัญชีลงเวลา และสรุปผล การ
ดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามทุกครั้ง                                  
 2. รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา                          
 3. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการของสถานศึกษาลงนาม                         
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการในรูป                          
คณะกรรมการ                
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 
รับผิดชอบนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม   
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้นเพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม                           
คุณลักษณะที่พึงประสงค์     
 3. จัดทำแบบเก็บข้อมูลต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์                                 
 4. ติดตามความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์                         
ยกย่องชมเชย ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณของนักเรียนตามความเหมาะสม       
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 5. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี       
 6. จัดประชุมอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง       
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และอ่ืนๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์            
 8. ติดตามผลการประชุมอบรมนักเร ียนอย่างต่อเนื ่องและบันทึกรายงานเสนอผู ้อำนวยการ                            
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง  
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักเรียน ตามกฎระเบียบของโรงเรียน         
 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึง 
ประสงค์ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป       
 3. บันทึกข้อมูล สถิติ การรักษาวินัยและการทำผิดวินัยของนักเรียน       
 4. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และปฏิบัติตนที่ดี                          
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น       
 5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนให้ครบถ้วนทุกคน เพื่อใช้ควบคุมนักเรียนในด้านต่างๆ ให้เกิดผลต่อ 
การปกครองนักเรียน   
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
                                     
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ                        
ที่เก่ียวข้อง            
 2. วางแผนออกแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลดขั ้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ                          
โดยการน าระบบเทคโนโลยีใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม             
 3. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
 4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพจริงในการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา                                 
 5. จัดอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
 6. จัดหาและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน                          
กิจกรรมโฮมรูม แบบประเมินนักเรียนในด้านต่าง ๆ        
 7 . จัดประชุมเพ่ือปรึกษา แก้ไขปัญหารายกรณี       
 8. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน       
 9. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครั้ง       
 10. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาต่างๆในการ
เรียน          
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 11. จัดทำข้อมูลเครือข่ายนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ในการปกครองนักเรียนตามที่
ได้รับ มอบหมาย        
 12. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับ                         
ต่อกิจการนักเรียน        
 13 . จัดการประเมินทบทวนในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
 14 . ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี        
 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 
งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดทำเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน        
 2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย        
 3. ประสานกับฝ่ายต่างๆ เพื ่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
 4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด        
 5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีละ 1 ครั้ง    
 6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ                       
สำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน       
 7. ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพ                        
นอบน้อม ของนักเรียนต่อครู       
 8. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่าย 
ที่ เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน         
 9. จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน       
 10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                           
และความเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย       
 11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน       
 12. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
 2. กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
 3. ประสานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด    
 4. ให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด     
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 5. ประสานงานและดำเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต้านยาเสพติด     
 6. จัดตั้งศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด ในสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน                                   
 7. จัดนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติดเข้ารับการตรวจรักษา ส่งต่อ และอบรม 
บำบัด ทางจิตร่วมกับหน่วยงานภายนอก                                 
 8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา
เสพติด                             
 9. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี        
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน   
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณนโยบายและแผน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. เป็นที ่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน ในการกำหนด
นโยบาย ในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน        
 2. ร่วมพิจารณางาน โครงการ งบประมาณของงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ       
 3. ติดตาม ดูแลการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ       
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณนโยบายและแผน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อกำกับดูแล ติดตามงาน                  
ในสายงานที่รับผิดชอบ     
 2. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้ อมูล                   
สารสนเทศ งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา     
 3. ตรวจสอบงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ     
 4. จัดทำแฟ้มสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการ                   
พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี     
 5. ร่วมวางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ และกรรมการกลุ่มบริหาร                  
งบประมาณ    
 6. วางแผนการจัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือคำสั่งต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่าง                 
เป็นระบบและถูกต้อง     
 7. ร่วมมือและประสานงานกับบุคลาการในฝ่าย และฝ่ายอื่นๆ เพ่ือดำเนินการไปตามเป้าหมาย     
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานนโยบายและแผน และเสนอของบประมาณ  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ     
 2. วิเคราะห์และประสานงานการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา                     
 3. นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
 4. ช่วยเหลือประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี อย่างมีประสิทธิภาพ     
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 5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน       
 6. จัดทำปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน     
 7. ประสานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
 8. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ     
 9. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี     
 10. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำ 
 
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั ้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ 
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส         
 2. จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง                                           
 3. ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนตรวจสอบ ติดตาม                                   
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง          
 4. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิ เทศพร้อมทั ้งเสนอข้อปัญหาที ่อาจทำให้การ
ดำเนินงาน ไม่ประสบผลสำเร็จ           
 5. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
 6. สรุปข้อมูลสารสนเทศที ่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา เป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา    
 7. กำหนดปัจจ ัยหลักความสำคัญ และตัวช ี ้ว ัด (Key Performance lndicators : KPls) ของ
สถานศึกษา          
 8 . จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา                                          
 9. สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ ตามข้อตกลงการให้ 
บริการผลผลิตของสถานศึกษา              
 10. ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี          
 11. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานบริหารการเงิน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณ โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี งบประมาณ สรุปเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน   
 2. เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงิน   
 3. เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติการใช้ 
งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ   
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 4. เง ินโอนงบประมาณ แนวทางปฏ ิบ ัต ิการโอนเง ิน ให ้ เป ็นไปตามข ั ้นตอนและว ิธ ีการที่
กระทรวงการคลัง กำหนด   
 5. การบริหารการเงิน แนวทางปฏิบัติการเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน  การ
นำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด   
 6. รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ เบิกจ่ายเงินเดือน 
ลูกจ้างประจำ เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู ท าหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการ, รักษาพยาบาล, เงินค่า
เช่า บ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจ้างประจำ เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากรรับเงินเหล่านั้นทางธนาคาร ดำเนินเรื่องการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีของข้าราชการครูและแจกแบบชำระเงินให้แก่บุคลากรทุกคน   
 7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน  
 8. รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา รับ จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน   
 9. รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย / ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน   
 10. ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด   
 11. ติดตามทวงถามใบสำคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ   
 12. ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน   
 13. จ่ายค่าจ้างชั่วคราว   
 14. ทำสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน /ทำสมุดคุมการรับ–จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย   
 15. เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้   
 16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานบริหารการบัญชี  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และ 
การตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน   
 2. ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝาก 
และเงินประกัน บัญชีวัสดุ พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลัง การ
ปรับปรุง   
 3. บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี  แยก
ประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)   
 4. บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า หรือ  
การให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก 
งบประมาณ ให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดลองจ่าย เงินมัดจำ และ ค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ 
ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิก 
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เงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิด
ทาง ละเมิด   
 5. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท เงินสด  
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอ่ืน และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี 
แยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน   
 6. ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณโดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย/
รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่าง งวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา 
ค่าตัด จำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ   
 7. ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและปิด 
รายการได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้ แผ่นดินนำส่ง
คลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้ แผ่นดินรอนำส่งคลัง   
 8. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และ งบ
พิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และการตรวจสอบ ความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน   
 9. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด จาก 
การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือช่อย่อกำกับ 
พร้อม วัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง   
 10. จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ กรมบัญชีกลาง 
ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจำ
งวด     
 11. จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน ทาง 
การเงินงบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจำปี ให้ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
และ กรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด   
 12. การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที ่เขตพื้นที ่การศึกษาหรือ
หน่วยงาน ต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทำข้ึนเพื่อจำหน่ายจ่ายแจก   
 13. ประสานการทำงานของแผนกการเงิน   
 14. ออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา   
 15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานบริหารด้านพัสดุและสินทรัพย์  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด เพ่ือ 
ทราบสภาพการใช้งาน   
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 2. จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์   
 3. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที ่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั ้งที ่ซื ้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดย บันทึกทะเบียน
คุมราคา วัน เวลาที่ได้รับสินทรัพย์   
 4. จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการ และที่ยัง
ไม่ สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดทำ ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน   
 5. จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม สินทรัพย์ ก็
ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม   
 6. จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที ่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อม   
 7. วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดู 
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตาม มาตรฐานกลาง     
 8. จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั ้งในส่วนที ่สถานศึกษาจัดหาเอง และร่วมมือกับ 
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา   
 9. จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบ 
มาตรฐาน  
 10. ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน 
โดยดำเนินการไปตามระเบียบ   
 11. จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/ 
ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงาน 
ให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง   
 12. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน   
 13. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน   
 14. กำหนดให้มีผู ้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ ง 
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี   
 15. ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน สำหรับทรัพย์สินที่มี 
สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูก
สร้าง   
 16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานตรวจสอบภายใน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. การตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ      
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 2. การตรวจสอบการเงินการบัญชี   
 3. การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินเกี่ยวกับการจัดหา การควบคุม     
 4. การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ( E-Auction)   
 5. การใช้ประโยชน์และการใช้ทรัพย์สินคุ้มค่า   
 6. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6   
 7. รายงานการตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน   
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานจัดระบบการควบคุมภายใน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน              
 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง              
 3. กำหนดมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงเรียน              
 4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียน              
 5. ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน 
ตามภารกิจ                
 6. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผนดินกำหนด                
 7. ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม       
 8. รายงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อการป้องกันหรือลด        
ความเสี่ยง       
 9. ติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร               
 10. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน               
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
งานประกันชีวิตนักเรียน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. อำนวยความสะดวกในการขอรับเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร   
 2. จัดทำสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการจัดทำประกันชีวิต และการใช้บริการ   
 3. จัดเก็บเงินเพ่ือนำส่งบริษัทประกันชีวิต   
 4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
 5. เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทประกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย 
 6. ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจ ทั้งประชุมและเป็นหนังสือราชการ   
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 7. การบริการทั้งที่โรงพยาบาล และโรงเรียนรวมทั้งการรับเงินค่าสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ และเสียชีวิต    
 8. ประสานวิทยากรให้ความรู้เกี ่ยวกับการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
ประเมินผล และสรุปรายงานผลประจำปี   
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รบมอบหมาย   
 
งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษา ทราบ
รายงาน สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน   
 2. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน     
 3. สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวน 
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา     
 4. ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
(MTEF) และแผนปฏิบัติการประจำที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ 
เพ่ือ จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา     
 5. สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์ การรับทุน ทุก
ประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มี 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน     
 6. ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ ่นที ่มีศักยภาพ ให้การ
สนับสนุน การจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม     
 7. จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยกำหนด วิธีการ แหล่ง
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ   
 8. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ   
 9. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติม ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์    
 10. วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนำมาซึ่ง 
รายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล   
 11. จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื ่อจัดหารายได้ และบริหารรายได้ และ
ผลประโยชน์ ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง    
 12. จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทำระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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งานนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ตรวจสอบยอดเงิน วางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์     
 2. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบราชการ ถูกต้อง โปร่งใส เสนอ 
ข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมการต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ   
 3. ดำเนินการรับผิดชอบขั้นตอนงานชุดนักเรียนและวัสดุอุปกรณ์จนเสร็จสิ้นกระบวนการ เพ่ือนำมอบ 
แก่นักเรียน พร้อมเสนอข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมการต่อผู้บริหาร เพ่ืออนุมัติ   
 4. ดำเนินการรับผิดชอบขั้นตอนงานจัดซื้อแบบเรียน จนเสร็จสิ้นกระบวนการ เพ่ือนำมอบแก่นักเรียน 
พร้อมเสนอข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมการต่อผู้บริหาร เพ่ืออนุมัติ   
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานสวัสดิการข้าราชการครู  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครู ลูกจ้าง เกี่ยวกับเงินสวัสดิการข้าราชการ เช่น ค่า 
รักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เป็นต้น ให้เป็นไปตามข้ันตอน  
 2. ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครู ลูกจ้าง เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู   
 3. งานข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
 
งานสารสนเทศ  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง       
 3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหาร                        
ต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
 4. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรมที่เก่ียวข้อง และลงในเว็บไซด์ของโรงเรียน       
 5. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน       
 6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน       
 7. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์       
 8. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี       
 9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป       
 2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้    
 3. ควบคุมดูแลงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา รวมถึงการ 
พิจารณา จัดสรรงบประมาณ       
 4. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกงานในกลุ่มบริหารงาน       
 5 . เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน     
 6. กำหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน                  
บริหารทั่วไป       
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในกลุ่มงาน เพ่ือให้มี                  
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ     
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มบริหารงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การดำเนินงาน                   
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด     
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่
รับผิดชอบ                 
 2. ช่วยรองผู้อำนวยการ ช่วยเหลือ ติดตามงาน กำกับให้เกิดผลดีทางราชการ               
 3. ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารและครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ                    
 4. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงาน            
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย      
 
งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน  
 2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4. จดรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติ 
แล้วแต่กรณี  
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 5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการดำเนินการ 
และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย    
 
งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม                    
ต่อการใช้งาน                        
 2. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                                  
 3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้                                  
อย่างมีประสิทธิภาพ                        
 4. จัดสร้างสวนหย่อม ตกแต่งอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนให้สะอาด                         
เรียบร้อยร่มรื่นและสวยงาม                        
 5. กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้เรียบร้อยและเหมาะสมตลอดจน                         
อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่                        
 6. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและประชาชนที่มาใช้อาคารสถานที่ของ                           
โรงเรียนในการดำเนินการกิจการต่างๆ   
 7. จัดทำโครงการและงบประมาณสนับสนุนงานสาธารณูปโภคไฟฟ้า – น้ำประปาให้เพียงพอ   
 8. กำกับดูแล รักษา ซ่อมแซม บำรุง ไฟฟ้า – น้ำประปาให้เกิดความปลอดภัย และประสานงานกับ                                    
หน่วยงานภายนอก        
 9. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ไฟฟ้า ประปา ให้ใช้งานได้สะดวกตลอดเวลาและเพียงพอต่อ                                  
ความต้องการ    
 10. จัดทำป้าย แนะนำวิธีใช้ การรักษาความสะอาด บันทึกสถิติการใช้        
 11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี                         
 12. สรุป ประเมินผลการดำเนินงานของอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคและจัดทำเอกสารสรุปผล                         
การดำเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย      
 
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน    
 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สุขภาพอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี บริการตรวจฟัน    
 3. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ส่งต่อ 
นักเรียนที่ป่วย และประสานงานกับผู้ปกครอง    



37 
 

 4. ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะและจัดห้องพยาบาลถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
มาตรฐาน      
 5. จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ให้พร้อมต่อการใช้งาน มีการ 
ควบคุมและเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงที    
 6. จัดทำสถิติน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
และ เจ้าหน้าที่อนามัยในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน    
 7. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้กิจกรรมเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ สิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้ง 
อุบัติเหตุต่างๆ    
 8. จัดทำและนำเสนอสถิติประเมินผลงานของงานอนามัยในโรงเรียน และรายงานผลการดำเนินงาน  
ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานประชาสัมพันธ์  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์               
 2. วางแผนและดำเนินงานการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา            
 3. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนรวมทั้งเรื่องที่เก่ียวกับการศึกษาและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง               
 4. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของชุมชนตามความเหมาะสมตมโอกาส เช่น ทางวิทยุ เสียง 
ตามสาย และสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ            
 5. จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนให้มีสาระบันเทิงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งภาคเช้าและ 
ภาคกลางวันตามความเหมาะสม            
 6. บริการประชาสัมพันธ์ ประกาศ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่เร่งด่วน   
 7. บริการถ่ายภาพบริการต่างๆ ของโรงเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดบอร์ดหรือโดย 
วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม            
 8. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายของงานหรือกิจกรรมต่างๆ และพร้อมให้บริการเมื่อมีผู้ต้องการ             
 9. การผลิตสื่อ วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน การจัดทำวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน จัดทำจดหมายข่าว 
กิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซด์              
 10. จัดทำเอกสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  
 11. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน          
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 
งานสหกรณ์โรงเรียน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. วางแผนกำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนให้สอดคล้องกับ 
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน   
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 2. ติดตามดูแลและตรวจสอบการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 3. ติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบดุล ประจำปี การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์     
 4. จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย     
 5. จำหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพดี ตามราคาท้องตลาดหรือต่ำกว่าท้องตลาด   
 6. แนะนำส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักการประหยัด     
 7. แนะนำส่งเสริมให้ความรู้ด้านการค้าและสหกรณ์แก่สมาชิกได้     
 8. จัดร้านค้าฝึกหัดจำหน่ายสินค้าแก่นักเรียน     
 9. จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกตามหุ้น     
 10. จ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่สมาชิกทำธุรกิจกับสหกรณ์     
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานโสตทัศนศึกษา  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา                        
 2. จัดซื้อจัดหาผลิตสื่อทัศนูปกรณ์ให้ครบตามเกณฑ์                        
 3. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย                        
 4. จัดทำระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์                        
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์                        
 6. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนและนอกสถานที่ในการจัดกิจกรรมของ โรงเรียน                                               
 7. จัดให้มีสถานที่สำหรับให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์                       
 8. จัดบริการและสนับสนุน การประชุม สัมมนาและการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่างๆ                         
 9. จัดให้มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา                      
 10. จัดทำทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ                      
 11. ควบคุมดูแลรักษาระบบแสง เสียง ภายในโรงเรียน และการให้บริการแก่ชุมชนตามสมควร                       
 12. จัดทำบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์                      
 13. จัดทำแบบฟอร์ม/ตารางการใช้บริการงานโสตฯ และจัดทำสมุดบันทึกการให้บริการประจำวัน                        
 14. จัดวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้สะดวกและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน                      
 15. ตรวจสภาพอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทุกสิ้นภาคเรียน                      
 16. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      
 
งานโภชนาการและสุขาภิบาล  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบาย       
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน     
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 2. ประสานงานกับงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านโภชนาการ     
 3. จัดบริการสถานที่จำหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน     
 4. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย     
 5. จัดบริการน้ำดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ำดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ     
 6. ควบคุม ดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา     
 7. ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ     
 8. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน พร้อมจัดทำสัญญา     
 9. กำหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจำนวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน     
 10. กำหนดระเบียบควบคุมผู้จำหน่ายอาหาร     
 11. ควบคุม กำหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ     
 12. ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการ     
 13. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย     
 14. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ     
 15. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน     
 16. ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ      
 17. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร     
 18. บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน     
 19. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม     
 20. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดทำรายงานประจำปี     
 21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 
งานสวัสดิการ บริการสาธารณะ และปฏิคม  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดให้มีระบบการบริการ/สวัสดิการและปฏิคม  
 2. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ  
 3. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอ่ืนๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ 
สถานศึกษา  
 4. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ  
 5. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิคทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
คุณภาพ ชีวิตของประชากรในชุมชน ท้องถิ่น  
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและ
ที่ จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา       
 7. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น  
 8. ประเมินความพึงพอใจงานจากผู้มาขอรับบริการ  
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 9. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน     
 10. ต้อนรับแขก จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการต้อนรับแขก และบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยม 
โรงเรียน  
 11. จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไปในการประชุมอบรมสัมมนาหรือ 
อ่ืนๆ ตามโอกาส                     
 12 . ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานยานพาหนะโรงเรียน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดหา บำรุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ                  
บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ                   
 2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ                    
พาหนะแก่บุคลากร                   
 3. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน                   
 4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา                         
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                    
 
งานจราจรโรงเรียน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ดูแลการเข้า ออก และการจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียนในโรงรถให้เป็นระเบียบ   
 2. จัดระบบการจราจรในโรงเรียน   
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้องทั้งในและนอกโรงเรียน     
 4. ให้ความรู้แก่นักเรียน และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ปฏิบัติตามกฎจราจรของโรงเรียน   
 5. จัดทำเครื่องหมายและข้อความเก่ียวกับจราจร ติดตามที่มองเห็นได้ชัดเจน   
 6. จัดตีเส้นถนน และเขียนเครื่องหมาย หรือข้อความบนพ้ืนผิวถนน   
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
งานบ้านพักครู  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดบุคลากรภายในโรงเรียนเข้าพักอาศัยตามระเบียบแนวปฏิบัติ  
 2. ควบคุมดูและจัดซ่อมแซม  
 3. จัดประกวดบ้านพักครูสะอาดน่าอยู่  
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      
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งานนักการภารโรงและแม่บ้าน  
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. จัดทำแผนงาน/ โครงการ /ปฏิทินปฏิบัติงาน ในส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนักการภารโรงและ 
แม่บ้านให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน                          
 2. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ทุกฝ่ายเพ่ือมอบหมายงานและสั่งการนักการภารโรงและแม่บ้าน 
ประจำวัน                                                     
 3. กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรงและแม่บ้าน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                           
 4. จัดทำคู่มือ หน้าที่ ขอบข่ายงานของนักการภารโรงและแม่บ้านเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแบบ
ประเมิน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน                          
 5. ประชุม นิเทศงาน และประเมินการปฏิบัติงานนักการภารและแม่บ้านโรงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง                            
 6. จัดทำเอกสาร สารสนเทศงานที่รับผิดชอบ เป็นรูปเล่ม                          
 7. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งและขอบข่ายหน้าที่ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง                           
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


