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คู่มือการปฏบิัติงาน 
 

 
 

 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาตาก 
ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
   

 
 

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาตาก 
ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

เอกสารคู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารงานของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ประกอบด้วย   
การจัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  
ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป ในการบริหารจัดการและตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ปกครองในการจัดรูปแบบงานของฝ่ายต่าง ๆ ได้ยึดคู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็น นิติบุคคล
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ได้ด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตามบทบัญญัติ 
แห่งระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนเป็นตัวก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ต่อไป 

 
 
 
 

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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สารบัญ 

 
         หน้า 

ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
บริบทข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม        1 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ          ๓ 
โครงสร้างการบริหารงาน          5 
งานฝ่ายบริหารวิชาการ          ๗ 
งานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์        ๑๓ 
งานฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน        ๒๗ 
งานฝ่ายบริหารท่ัวไป          ๔๐ 
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บริบทข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
ภาพรวมสถานศึกษา (School Profiles) 
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
  ช่ือ โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ต้ังอยู่ หมู่ 1 ต าบลท้องฟูา อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาตาก โทรศัพท์ 0-55๐๓๐-๒๕๕ โทรสาร 0-55๐๓๐-๒๕๕ e-mail : Mythungfa@hotmail.com  
website : www.thungfa.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อท่ี 70 ไร่ เขตพื้นท่ี
บริการ 2 ต าบล คือ ต าบลทุ่งกระเชาะ 12  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านดงยาง ,บ้านแม่ไข ,หมู่ 3 ,หมู่ 4 ,หมู่ 5 ,หมู่ 6 ,หมู่ 7 ,  
บ้านแพะเหนือ ,บ้านลีซอ ,บ้านรังแร้ง ,หมู่ 10, หมู่ 11 และหมู่ 12 ต าบลท้องฟูา 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านใหม่, บ้านท้องฟูา,  
บ้านฉลอม, บ้านสันดินแดง, บ้านม้งใหม่พัฒนา,  บ้านผาแต้ม,  บ้านสันปุาลวก, บ้านสันพระบาท และบ้านเด่น 
 
สถานที่ต้ัง 

โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมเป็น โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) ปัจจุบันคือสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาตาก ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 1 ต าบลท้องฟูา อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พื้นท่ีเป็นเนินหินลูกรงัท่ีสาธารณะประโยชน์ปุาช้า
เก่า อยู่ระหว่างต าบลทุ่งกระเชาะกับต าบลท้องฟูา ท่ีมาของช่ือโรงเรียน ได้มาจากการน าช่ือ ของท้ังสองต าบลมารวมกันเป็น
ช่ือของโรงเรียน คือ “ทุ่ง” มาจาก ทุ่งกระเชาะ “ฟูา” มาจาก ท้องฟูา โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอ าเภอบ้านตากประมาณ 12 
กิโลเมตรและห่างจากศาลากลางจังหวัดตากประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดกับ  โรงเรียนบ้านใหม ่
  ทิศใต้   ติดกับ  ต าบลทุ่งกระเชาะ 
  ทิศตะวันออก    ติดกับ  บ้านรังแร้ง 
  ทิศตะวันตก  ติดกับ  ถนนเทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ 
 
เนื้อที ่

ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม มีพื้นท่ีท้ังหมด  70 ไร่  แบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ 
1.  บริเวณท่ีต้ังโรงเรียน  โรงฝึกงาน  สนามกีฬา  สระน้ า  และบ้านพักครู ประมาณ  20  ไร่ 
2.  สวนปุาธรรมชาติ  50  ไร่ 

โรงเรียนเปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2528 ตามประกาศจัดต้ังของกระทรวงศึกษาธิการ  เปิด
สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายสะอาด อ๊อดทรัพย์ ขณะนั้นด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน บ้านตาก “ประชาวิทยา
คาร” มารักษาการต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมอีกต าแหน่งหนึ่งได้ขอความร่วมมือจากชาวต าบลท้ังสองสละเงิน
หลังคาเรือนละ 10 บาท เพื่อใช้ในการปรับพื้นท่ีและก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวหลังคามุงแฝก 1 หลัง จ านวน 4 ห้องเรียน 
(บริเวณสนามฟุตบอล) ปัจจุบันรื้อออกแล้วเนื่องจากผุพัง 

ต่อมาโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้รับการพัฒนา คือ ปรับสภาพภูมิทัศน์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนสร้างโรง
จอดรถครูและปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียน และโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) รุ่นท่ี 3 และ
รับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) รุ่นท่ี 3 ในวันท่ี  21 กุมภาพันธ์ 2556 
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ผู้เร่ิมจัดต้ังโรงเรียน  :  นายสะอาด  อ๊อดทรัพย์ 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม :   

1.  นางมาลัย  นิลจันทร์  ประธานกรรมการ 
2.  นายบุญเชิด  น าฟู  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3.  นางแก้วลา  ค าฟู  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4.  นางพิมพิรา  สอนเนียม  กรรมการผู้แทนครู 
5.  นายเสนอ  จันมา  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  นายคลอง  ยศงาม  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7.  นายเชวงศักดิ์  แก้วนา กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
8.  นายทรัพย์  มั่นอยู่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.ว่าท่ี ร.ต. อาคม  มาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

อดีตผู้อ านวยการ :  
  
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

นายสะอาด  อ๊อดทรัพย์ 
นายปรีชา  เชษฐ์ตระกูล 
นายวิษณุ  สายหยุด 
นายสีไร  ต๊ะมูล 
นายไพโรจน์  มั่งเชียง 
นายชาญณรงค์  ภูมิถาวร 
นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง 
นายสาวอรุณศรี  เงินเสือ 
นายอนันต์  ทะตา 
นางรัตนา  เจริญศรี 
นายสาโรช  เกตุสาคร 

ต าแหน่งครูใหญ่  
ต าแหน่งครูใหญ่  
ต าแหน่งครูใหญ่  
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 

16 พ.ค. 2528  –  10 มิ.ย. 2528 
10 มิ.ย. 2528   –  30 ก.ย. 2529 
1 ต.ค. 2529  –  30 ก.ย. 2532 
1 ต.ค. 2532 – 31 มี.ค. 2543 
1 เม.ย. 2543 – 30 ก.ย. 2544 
17 ธ.ค.2544  –  22 ธ.ค. 2546 
22 ธ.ค. 2546 – 6 มิ.ย. 2548 
3  ต.ค. 2548  – 10 ก.ย. 2552   
7 ม.ค. 2553 – 17 ธ.ค. 2555 
12 ก.พ. 2556 – 30 ก.ย.2558 
19 พ.ย. 2558 – 30 ต.ค. 2561 

 
 
ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุปัน :  
 ว่าท่ี ร.ต. อาคม  มาจันทร์     วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ   ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ  31 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
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แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
อักษรย่อ ท.ฟ.ว. 
ปรัชญา  การศึกษาเพื่อพัฒนาคน  คนพัฒนาชาติ 
คติพจน์  ขันติ ธีรสาลังกาโล  “ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์” 
ค าขวัญ  เรียนดี  คิดดี  ท าดี 
วิสัยทัศน์  โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีสร้างปัญญา  การศึกษามีมาตรฐาน 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์บนพืน้ฐานความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายใน และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ  
4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามมาใช้ในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย  
5. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

ของ สพฐ. (ScQA)   
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
  “ยิ้มไหว้  มีน้ าใจ  ใช้เทคโนโลยี” 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
  “แหล่งเรียนรู้  ดูงามตา” 
 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน   

ดอกเฟื่องฟูา 
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   

ต้นสะเดา 
 
สีประจ าโรงเรียน     เหลือง – ด า สีเหลืองคือความสดใส สว่างไสว , สีด า คือ ความหนักแน่น 
 
สังกัด    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.ความสามารถในการส่ือสาร 
2.ความสามารถในการคิด 
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2.ซื่อสัตย์สุจริต 
3.มีวินัย 
4.ใฝุเรียนรู้ 
5.อยู่อย่างพอเพียง 
6.มุ่งมั่นในการท างาน 
7.รักความเป็นไทย 
8.มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   
  3.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน ว่าท่ี ร.ต. อาคม  มาจันทร์    โทรศัพท์ 081-9720296  e-mail :  
tharahunter@gmail.com   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา    
      3.2  ฝุายงานบริหารโรงเรียนโรงเรียน  4  คน 
   3.2.1 น.ส.นงค์นุช  ระมั่ง   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการส่ือสาร
การศึกษา   โทรศัพท์ 086-0925755  e-mail : nongnuch_RAMA@hotmail.com หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ 
   3.2.2 นางพิมพิรา  สอนเนียม    วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
โทรศัพท์086-2051715   e-mail : pimpimpim@hotmail.com   หัวหน้าฝุายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
   3.2.3  นางนงนุช  มณเฑียรชัย   วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา   
โทรศัพท์ 081-7079611   e-mail : keropee@hotmail.com    หัวหน้าฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
   3.2.4 นายสะอาด  หลอมทอง   วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ 0๙๕-๔๕๑๓๗๙๓   e-mail :  manachai107@gmail.com  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
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         ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
๑. งานบริหารวิชาการและหลักสูตร 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๑.๑ เป็นหัวหน้างานบริหารวิชาการและหลักสูตร 
     ๑.2 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                                                  
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
     ๑.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ   เปูาหมาย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายรวมท้ังคณะ เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๑.4 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เปูาหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
     ๑.5 ควบคุม ดูแลให้มีการจัดท าโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑.6 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  
     ๑.7 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
     ๑.8 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมาย  
 
๒. งานพัฒนากระบวนการเรียนและคุณภาพการเรียนรู้  
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๒.1 เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๒.2 จัดท าโครงสร้าง แผนงาน งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด าเนินงาน  
ให้เป็นไปตามแผน 
     ๒.3 วิเคราะห์หลักสูตร ประสานงานกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดท ารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
และแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
     ๒.4 จัดครูผู้สอนตามสาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติมให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพิจารณาก าหนดครู
สอนประจ าวิชา 
     ๒.5 บริหาร ควบคุม และนิเทศการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
     ๒.6 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โครงการสอน ส่ือและนวัตกรรม  เจ้าหน้าท่ีเรียนการสอน วัสดุฝึก 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ๒.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พฒันาและแก้ปัญหาในการเรียนการสอน  
โดยให้มีผลงานวิชาการ  ปรากฏอย่างน้อย 1 อย่าง / คน / ปี (พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี) 
     ๒.8 เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๙ 
 
     ๒.9 ตรวจและเสนอแนะครูประจ าวิชาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
     ๒.10 ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของครูทั้งด้านการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมต่างๆ  
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
     ๒.11 จัดครูเข้าสอนแทน เมื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาด ลาหรือไปราชการ 
     ๒.12 ให้ความเห็นชอบและด าเนินการจัดหาส่ือ พัฒนาดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์ส่ือแหล่งเรียนรู้ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการแก่นักเรียน 
     ๒.13 ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
     ๒.14 รับผิดชอบ ตักเตือน เสนอแนะ ให้ก าลังใจ  ส่งเสริมและรักษาความสามัคคีภายในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้ รวมท้ังเสนอข้อคิดเห็นการเสนอความดีความชอบของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ๒.15 จัดท าสารสนเทศหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานแก่หน่วยงานต่างๆ 
     ๒.16 ดูแล ประสานงานการจัดท าข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ ด าเนินการสอบให้เป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมความถูกต้องของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 
     ๒.17 รวบรวมตรวจเช็ค ปพ.5 และน าเสนอฝุายบริหารวิชาการตามก าหนด 
     ๒.18 น าเสนอผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๒.19 ให้การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ และแก้ปัญหา                      
ของนักเรียนในวิชาท่ีกลุ่มสาระรับผิดชอบ 
     ๒.20 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และน ามาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
ให้ดียิ่งขึ้น  
     ๒.21 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบเพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
     ๒.22 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๓. งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๓.1 เป็นหัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๓.2 ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
     ๓.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
จากกระบวนการปฏิบัติ และผลงาน 
     ๓.4 ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเวลาเรียนของนักเรียน  การสอบแก้ตัว การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
     ๓.5 จัดการให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น  
สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
     ๓.6 จัดตารางสอน ตารางสอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 
     ๓.7 จัดท าแบบฟอร์ม สถิติ ข้อมูลสารสนเทศงานวัดผล 
     ๓.8 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีหัวหน้าบริหารงานวิชาการมอบหมาย 



๑๐ 
 
 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     4.1  เป็นหัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     4.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ                                            
ในภาพรวมของสถานศึกษา 
     4.3  ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     4.4  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น 
     4.5  ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๕. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๕.1 เป็นหัวหน้างานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     ๕.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
และการบริหารงานวิชาการ 
     ๕.3 ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือ และนวัตกรรม 
     ๕.4 จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
     ๕.5 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวชิาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                  
และสถาบันอื่น 
     ๕.6 ประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
     ๕.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 
 
๖. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๖.1 เป็นหัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
     ๖.2 บริหารงานแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.3 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาใกล้เคียง 
     ๖.4 จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ 
สถาบันอื่น ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
     ๖.5 จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือ 
กับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น ท่ีจัดการศึกษาในการจัดต้ัง      
ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน  



๑๑ 
 
     ๖.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๖.7 ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรับมอบหมาย 
 
๗. งานนิเทศการศึกษา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๗.1 เป็นหัวหน้างานนิเทศการศึกษา  
     ๗.2 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
     ๗.3 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
กับสถานศึกษา 
     ๗.4 ประเมินผลจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
     ๗.5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 
กับสถานศึกษาอื่น 
     ๗.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมาย 
 
8. งานทะเบียนนักเรียน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      8.1 เป็นหัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
      8.2 ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
      8.3 ด าเนินการลงทะเบียนประวัตินักเรียน และจ าหน่ายนักเรียน 
      8.4 จัดท า ตรวจสอบ และออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และใบประกาศนียบัตร 
      8.5 จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 
      8.6 ติดตามดูแลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา การแก้ไขหลักฐานต่าง ๆ และการลาออกของนักเรียน 
      8.7 ควบคุมดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักเรียน 
      8.8 ควบคุมดูแลงาน GPA 
      8.9 ประสานกับงานวัดผลประเมินผลในการติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาไม่จบหลักสูตร 
      8.10 ควบคุมการลงผลการเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรายวิชาให้ถูกต้อง 
      8.11 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมาย 
 
๙.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

๙.๑ เป็นหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
          ๙.๒ ประสานงานก าหนดนโยบายของโรงเรียน  วางแผนงานและโครงการแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโดย
ก าหนดนโยบาย  และมาตรการของโรงเรียนตามนโยบายของสพฐ. 



๑๒ 
 

๙.๓ ด าเนินการประสานงาน การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ.  
และนโยบายของโรงเรียน 

๙.4 ด าเนินการรวบรวมแผนงานและโครงการต่างๆ ของแต่ละกลุ่มบริหารงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กลุ่มงาน ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของโรงเรียน 

๙.๕ มีส่วนร่วมในการก าหนดงบประมาณของกลุ่มบริหารงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกลุ่มงานต่างๆ 
๙.๖ ประสานงาน  ดูแล  ตรวจ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตาม

แบบประเมินผลและแบบรายงานของโรงเรียน  ประมวลข้อเสนอแนะ  ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง 
๙.๗ ประสานงานกับสารสนเทศ  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน  และโครงการในแผนปฏิบัติราชการ  

ทุกส้ินภาคการศึกษา  และประเมินสรุปทุกส้ินปีการศึกษา 
๙.๘ ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา เพื่อรายงานให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
๙.๙ ประสานงาน/แต่งต้ังบุคคลเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามรายงานประจ าปีของ

สถานศึกษา 
๙.๑๐ จัดท าปฏิทินงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๙.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๐.งานสารสนเทศ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑๐.๑ ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๑๐.๒. จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

          2๐.๓  จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
ระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          ๑๐.๔ พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การปฏิบัติภารกิจ  
          ๑๐.๕ จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น ๆ เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ส่วนกลาง 
          ๑๐.๖ น าเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 
          ๑๐.๗ ประเมิน และประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ  
          ๑๐.๘ จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน งานพัฒนาระบบสารสนเทศ PDCA 
          ๑๐.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
และสินทรัพย์ 

 
 
 
 

 
 
 



๑๔ 
 

ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์
 

ฝุายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน   มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน   ให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา   ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว 
อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนการประสานส่งเสริม  สนับสนุนและ
การอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง  รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพชั้นสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
ขอบข่ายภารกิจของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์
ขอบข่ายภารกิจ 

1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 
 
 



๑๕ 
 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

4. การบริหารการเงิน 
4.1 การเบิกเงิน 
4.2 การรับเงิน 
4.3 การเก็บรักษาเงิน 
4.4 การจ่ายเงิน 
4.5 การน าส่งเงิน 
4.6 การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

5. การบริหารบัญชี 
5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
6.2 การจัดหาพัสดุ 
6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

๗. การด าเนินงานธุรการ 
๘. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
๙. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1๐. กองทุนสวัสดิการ 
1๑. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
ขอบข่ายภาระงาน/การด าเนินงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

1.1 การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เปูาหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปูาหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่
เปูาหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พื้นท่ีการศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผล 
ผลิต งาน / โครงการ 

5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะรับทราบ 
 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

 
1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการ

ดังนี ้
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ี

เกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา(SWOT) และ

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 



๑๗ 
 

3) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปูาประสงค์(Corporate Objective) ของ
สถานศึกษา 

4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Key 

Performance Indicators : KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
6) ก าหนดเปูาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ท่ีสอดคล้อง

กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7) จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิต

และผลลัพธ์ ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน 
งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

2) จัดท า กรอบประมาณการ รายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเปูาหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้า 
พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจาก
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

3) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

4) จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้องท า
กับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเปูาหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2) ชุดปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน

กลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
 
2. การจัดสรรงบประมาณ 

2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่าน

เขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ี
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และ
ตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่
ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร 

5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ี
ได้รับ 

6) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการท่ี
สอดคล้องวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

7) จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
8) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 

2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อส านัก งบประมาณ 

3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 

 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
การโอนเงิน ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการ 
ใช้งบประมาณรายไตรมาส 
2) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
3) จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและปูองกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
4) ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
5) จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การ

ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
6) รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 



๒๐ 
 

3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ

สถานศึกษา 
2) จัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษา 
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ตามข้อตกลง

การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. การบริหารการเงิน 
การเบิกเงิน   การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิก

เหล่ือมป ีให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 
5. การบริหารการบัญชี 

5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณท้ังการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และ

การตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
2) จัดท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณเข้า

บัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) และ
บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมท้ังจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีท่ัวไปโดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังการ
ปรับปรุง 

3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 

4) บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้า
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่ายเงินมัดจ าและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด 

5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงิน
สด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ท่ัวไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี
แยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
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6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่า
เส่ือมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และ
ปิดรายการรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้
แผ่นดินน าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน และ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

 
9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด 

จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือช่ือย่อก ากับ
พร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 
2) คู่มือแนวทางการปรับเปล่ียนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 
 

5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และ

กรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
รายงานเงินประจ างวด 

2) จัดท ารายงานประจ าป ีโดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ าปีให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 

5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
จัดท าและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
 
 



๒๒ 
 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 

 
6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างท้ังหมด

เพื่อทราบสภาพการใช้งาน 
2) จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 
3) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 

4) จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ และ
ท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับ กรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5) จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

6) จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
              ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
6.2 การจัดหาพัสดุ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดู

กิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตามมาตรฐาน
กลาง 

2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ีร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็น

แบบมาตรฐาน 
2) ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ

มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ 

จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจรับ
งานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 

6.4 การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2) ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
4) ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินท่ีมี

สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

 
 

ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 
งานการเงินและบัญชี 

 1.วางแผนก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการเงินการบัญชี การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
 2.เบิกจ่าย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและ
ลูกจ้าง 
 3.จัดท าหนังสือรับรองการใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัด หนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้าง 
 4.เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดท าทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
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 5.รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
 6.เก็บรักษาเงิน ด าเนินการรับจ่ายเงิน ถอนเงิน ฝากเงินและน าส่งเงินทุกประเภท ท้ังเงินงบประมาณ เงิน
รายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดินและเงินอุดหนุนการศึกษา 
 7.จัดท ารายงานคงเหลือประจ าวันและลงบัญชีประเภทต่างๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยกประเภทท้ัง
เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท 
 8.จัดท ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส าหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินอุดหนุน
การศึกษา บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา และเงินงบประมาณ 
 9.จัดท ารายงานการเงิน ได้แก่ รายงานการรับจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษา ส่ง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
 10.เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินและเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท 
 11.วิเคราะห์วางแผน ติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 
 12.จัดท าแบบกรอกข้อมูลประกอบการบริจาคทรัพย์สิน หนังสือตอบขอบคุณและใบประกาศเกียรติคุณ 
 13.จัดท างบเดือน เงินอุดหนุนการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา  
 14.จัดท ารายละเอียด และรวบรวมใบส าคัญประกอบงบเดือนและจัดเก็บงบเดือน 
 15.ตรวจสอบและดูแลการสมัครเป็นสมาชิก และการกู้เงินสหกรณ์ออกทรัพย์ครูนครสวรรค์ และสหกรณ์
ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ 
 16.จัดท าข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีต้องการประกันตนกับส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
 17.ประสานงานกับส านักงานประกันสังคมจังหวดันครสวรรค์ เกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันตนเองของ
ลูกจ้าง 
 18.จัดท ารายละเอียดการส่งเงินประกันสังคมรายเดือนของลูกจ้าง และน าส่งเงินต่อส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
 19.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 
งานพัสดุและสินทรัพย ์

 1.ควบคุมดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2.จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ- จัดจ้างของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 3.ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ในการจัดซื้อ-จัด
จ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ  
 4.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกลุ่มบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
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 5.จัดท าเอกสารต่าง ๆ ของงานพัสดุ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงาน 
 6.จัดท าบัญชีพัสดุ และทะเทบีบนคุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 7.ก ากับติดตามการจัดท าบัญชีวัดสุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงาน 
 8.รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบ การจ าหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจ าปี 
 9.จัดท าประมาณการค่าเส่ือมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
 10.จัดรวบรวมฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 11.จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
 12.ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

1. เป็นหัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน 
2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานของฝุายต่างๆ พร้อมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อจัดท าข้อมูลการ

จัดระบบควบคุมภายใน 
3. ติตามละประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานฝุายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดระบบควบคุมภายใน 
4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของการจัดรับควบคุมภายใน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานยานพาหนะ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผนการใช้รถยนต์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน 
2. ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกคัน 
3. ส่ังการ ก ากับ ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหา พนักงานขับรถยนต์ และ/หรือผู้ท่ีได้รับหมายให้ขับรถยนต์

การใช้รถยนต์และ ครุภัณฑ์งานยานยนต์ 
4. ดูแลตรวจซ่อมบ ารุงรถยนต์ / ยานยนต์ เมื่อถึงเวลาก าหนด 
5. วางแผนพัฒนาระบบการใช้รถยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
7. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
8. วางแผนสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
9. วางแผนพัฒนางานและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เปูาประสงค์ 
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10. ประเมินผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
11. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการปฏิบัติงาน 
12. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 
ประเภทรถยนต์  / หมายเลข และผู้รับผิดชอบดูแลประจ ารถยนต์ 

หมายเลข 1  รถยนต์ โตโยต้า (รถตู้) -สีขาว  ทะเบียน นก-2046 ตาก   นายวิทย์  ตาสา 
หมายเลข 2  รถยนต์ โตโยต้า (ป๊ิกอั๊พ)  สีแดง ทะเบียน  ม- 2169 ตา   นายวิทย์  ตาสา 

 
 

ผู้ดูแลประจ ารถยนต์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ล้างท าความสะอาดรถยนต์คันท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ อย่างสม่ าเสมอ (วัสดุ-อุปกรณ์ในการล้าง
รถยนต์ขอได้ท่ีงานยานพาหนะ / ยานยนต์) 

2. ทุกเช้าในวันปฏิบัติงานให้ตรวจวัดน้ าหม้อน้ า น้ ามันเครื่อง และน้ ามันเบรก ส่วนน้ ากล่ัน                 
หม้อแบตเตอรี่ ให้ตรวจทุกๆ 1 เดือน (หากต้องการน้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก  น้ ากล่ัน  ให้ขอได้ท่ีห้อง
ยานพาหนะ / ยานยนต์) 

3. ถ้ารถยนต์ท างานผิดปกติ หรือเสียให้แจ้งท่ี รองผู้อ านวยการฝุายบริการและ / หรือหัวหน้างาน
ยานพาหนะ / ยานยนต์  เพื่อด าเนินการตรวจสอบและซ่อม / บ ารุงตามลักษณะท่ีพบ ต่อไป 

4. ผู้ใช้รถยนต์ ต้องน ารถยนต์เข้าจอดในโรงจอดรถยนต์  ตามช่องทุกครั้ง หลังใช้งาน หากช่องจอดไม่ว่าง
ให้หาท่ีจอดบริเวณด้านหน้าโรงจอดรถยนต์ ให้เรียบร้อยไม่กีดขวางทาง เข้า-ออก 

            ข้อควรจ า 
รถยนต์ทุกคัน  ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เราควรช่วยกันดูแลรักษารถยนต์ทุกคัน   ให้ใช้

งานได้ยาวนานท่ีสุด 
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ฝ่ายบริหารบุคคลและ
กิจการนักเรียน 
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ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
 
 
การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน         
เพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม              
หลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้  ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีมีความ
รับผิดชอบให้เกิดผล ส าเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
พันธกิจ / ภาระหน้าที่ 

1.  การวางแผนอัตราก าลังคนการก าหนดต าแหน่ง 
1.1 การวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลังคน 

1.1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา 

1.1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1.3 น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.1.4 น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
1.2.1 ให้เป็นไปตาม การก าหนดต าแหน่งและความเห็นขอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี

การศึกษา 
1.2.2 สถานศึกษาก าหนดภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
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1.3 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ ขอก าหนด

ต าแหน่ง 
1.3.2 ประเมินเพื่อขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ / ขอก าหนด

ต าแหน่ง 
1.3.3 ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง /ขอเล่ือนวิทยฐานะ /ขอก าหนดต าแหน่ง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
2.1  การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังให้เป็นไปตามข้อก าหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ.              

เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

2.2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนดหรือตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

2.2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง ช่ัวคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.3 การแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3.1 เสนอค าร้องขอย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
2.3.2 กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ

จัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
2.4 การกลับเข้ารับราชการ 

2.4.1 การกลับเข้ารับราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือน กรณี ปกติ และกรณีพิเศษ 
3.1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
3.1.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน
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ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา               
ต้องช้ีแจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

3.1.1.3 รายงาน การส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยัง เขตพื้น ท่ีการศึกษา               
เพื่อด าเนินการต่อไป 

3.2 งานทะเบียนประวัติ 
3.2.1 สถานศึกษารวบรวมส าเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาบันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
 3.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

3.4.1 ตรวจสอบผู้มี คุณสมบัติครบถ้ วนสมควรไ ด้รับการเสนอของพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

3.4.2  ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. วินัยและการรักษาวินัย 
4.1 ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. การออกจากราชการ 
5.1   ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญ               

ท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา                        
เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

ขอบข่ายงานของฝ่ายบริหารบุคคล 
1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.2 วางแผนการท างานในการจัดท างบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.3 รับผิดชอบพิจารณาร่วมกันในด้านวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานสารบรรณงานการเงิน

ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
1.4 รับผิดชอบวางแผนในการด าเนินงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู 

สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
1.5 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินการ พร้อมท้ังแก้ไขเสนอต่อฝุายประกันคุณภาพ

โรงเรียน 
1.6 ปฏิบัติตามนโยบายท่ีฝุายบริหารมอบหมาย 
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2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 
2.1  ร่วมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.2  ร่วมก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง 

 กับความต้องการของชุมชน 
2.3  ร่วมก ากับติดตามนิเทศงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.4  ร่วมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู 
2.5  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.6  งานอื่น  ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.   ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.1  ดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ 
3.2  จัดส านักงานให้เป็นศูนย์บริหารหารงานบุคคล บริการครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
3.3  ประชุม นิเทศ  หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.4  จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ 
3.5  ศึกษาวิเคราะห์แผนการตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.6  ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.7  การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง 
3.8  ให้ค าปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
3.9  ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน  / โครงการ /                                       
เพื่อขออนุมัติแผนประจ าปี 
3.10  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.  งานธุรการ 
 4.1  รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการ 

4.2  ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
4.3 การส่งหนังสือราชการตามก าหนด 
4.4  การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือท่ีมีถึงสถานศึกษารวมถึงตรวจทานการยืม การจัดเก็บและ 
ท าลายหนังสือและสรุปข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือราชการในแต่ละปี 
4.5  ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียน 
4.6 จัดท าระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม 
4.7  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.  งานบุคลากร 
 5.1  ดูแลรับผิดชอบงาน งานบุคลากรของโรงเรียน 

5.2  จัดท าสมุดประวัติของบุคลากรโรงเรียนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
5.3  จัดท าการขอเครื่องราชของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
5.4  ให้บริการและอ านวยความสะดวกภายในงานบุคลากร 
5.5  รับผิดชอบการเงินภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.6  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
                                                    ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

มีหน้าที่และความรับผิดขอบงาน ดังนี้ 
หน้าที่ทั่วไป 

 ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคลติดตามดูแลการ
บริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ท าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานรวมท้ังดูแลความประพฤติของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานบุคคลให้อยู่ในกรอบอันดีงาม 
 ความรับผิดชอบงาน 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะฝุายบริหารงานบุคคล 
2. กรรมการบริหารงานโรงเรียนและประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ท่ีปรึกษาของคณะครูกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. วางตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน                  

เพื่อแต่งต้ัง 
5. เขียนแผนงาน  / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
6. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบุคคลของโรงเรียน 
7. ควบคุมการจัดท าสถิติข้อมูลและวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. วางแผน / งาน  / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
10. ควบคุมการจัดกิจกรรมของชุมชนในโรงเรียน 
11. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝุายต่าง ๆ ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
12. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานตามขอบข่าย  / ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล และวางแผนงานให้

เป็นไปตามระเบียบราชการและนโยบายของโรงเรียน 
13. ก าหนดรูปแบบแผนภูมิการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
14. นิเทศงานแก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
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15. ควบคุม  ดูแล  ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริการบุคคล พร้อมท้ังแนวทางการ
แก้ปัญหาและอุปสรรค เสนอแก่ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพฒันากลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

16. จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมสถานศึกษา, สมาคมผู้ปกครองและครู, ชมรมศิษย์เก่า 
17. ประมาณค่าใช้จ่ายและบริการแก่ชุมชน และประสานงานกับหัวหน้างานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
18. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนในกรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนไปติดต่อราชการภายนอก

โรงเรียนไปราชการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
19. ควบคุม ตรวจสอบการจัดท าเอกสารเผยแพร่การแบ่งสายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล การจัดท า

คู่มือหรือเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
20. ร่วมประชุมก าหนดนโยบายของโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
21. ด าเนินการตามนโยบายท่ีประชุมจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
22. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
23. จัดปฐมนิเทศแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าใหม่ถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
24. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
25. รับผิดชอบก ากับติดตามงานส านักงานบริหารงานบุคคล 
26. รับผิดชอบก ากับติดตามงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
27. รับผิดชอบก ากับติดตามงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒๘.รับผิดชอบงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
การปฏิบัติงานในต าแหน่งงานส่งเสริมวิทยฐานะ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับงานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 
2. ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย เพื่อให้เจ้าของโครงการ  / กิจกรรมน าผลไปพัฒนา

ต่อไป 
3. เป็นผู้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพครู 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
งานทะเบียนประวัติและการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
2. จัดท าเรื่องการขอเครื่องขอราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น

ปัจจุบัน 
3. การท าบัตรข้าราชการ 
4. การบรรจุแต่งต้ัง การโอน การย้าย การออกจากราชการ การยืมตัวข้าราชการ การช่วยราชการ 
5. การก าหนดต าแหน่งใหม่ 
6. จัดท าสมุดประวัติ (กพ.7) และกรอกสมุดประวัติ (กพ.7)  ของบุคลากรโรงเรียนเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
7. ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 41 เรื่องสมุดประวัติ (กพ.7)   
8. ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 41 เรื่องขอรับและขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
9. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประสานงานเรื่องการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคลากรในโรงเรียน 
10. จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคลากรในโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
         งานประเมินผลการปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

2. สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบุคลากรท่ีใช้ประกอบการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ข้อมูลจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานคณะสี งานระดับช้ัน) 

3. การลงเวลาปฏิบัติราชการ การไปราชการ การออกจากราชการ 
4. รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



๓๕ 
 

การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
2. ด าเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการเข้าร่วมประชุม 
4. บันทึกการประชุมของคระกรรมการสถานศึกษารวมท้ังอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม 
5. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการเข้าร่วมประชุม 
6. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษารวมท้ังอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม 
7. ดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของกรรมการสถานศึกษา 
8. จัดท าสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานผู้ปกครอง 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงานสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน 
2. จัดท าทะเบียนของสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
3. ประสานงานกับสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนในการเข้าร่วมประชุม 
4. ให้บริการและอ านวยความสะอวก แก่สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูในการเข้าร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียน 
5. ประสานงานกับสมาคมผู้ปกครองและครูในการเข้าร่วมประชุม 
6. บันทึกการประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูรวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม 
7. ดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครู 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

งานกิจการนักเรียน 

ลักษณะงานและหน้าที่ของงานกิจการนักเรียน 
1. ก าหนดนโยบายแนวด าเนินการ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนโยบายของ
โรงเรียน 

2. ให้ค าปรึกษา และก ากับดูแลการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
3. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน ในการก าหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติงานจัดท า

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
4. ติดตามการดูแลปฏิบัติงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน เพื่อให้แต่ละงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในงานต่าง  ๆ ของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และงานสภานักเรียน 
2. วางแผน  / งาน  / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ กิจการนักเรียนความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 
4. ร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักเรียนด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
5. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน                                             

และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
6. ก ากับ นิเทศ ติดตามด าเนินงานของสภานักเรียน อีกท้ังส่งเสริมให้สภานักเรียน มีส่วนร่วมการบริหาร

โรงเรียนตามสมควร 
7. จัดอบรมคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนผู้น า 
8. มอบหมายหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนตามความเหมาะสม 
9. ควบคุมดูแลนักเรียนผู้น าให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เช่น การแต่งกาย และความประพฤติ 
10. ดูแลติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการนกัเรียนและนักเรียนผู้น า 
11. เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ไขปัญหา 
12. จัดระบบการบริหารงานของคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนผู้น า 
13. กิจกรรมหน้าเสาธง 
14. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



๓๗ 
 
 

งานศูนย์เพือ่นใจวัยรุ่น To Be Number One 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายแนวด าเนินการ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41และรองผู้อ านวยการโรงเรียน นโยบายของโรงเรียน 

2. ให้ค าปรึกษาและก ากับดูแลการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

งานพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรม 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
2. รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
3. แก้ปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีต้องแก้ไข พร้อมรายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้างาน 
4. ประสานความร่วมมือกับครูประจ าช้ันในการดูแลและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 

5. ประสานงานกับหัวหน้างานต่างๆ ในสายงาน 
6. สนับสนุนส่งเสริมการท างานของบุคลากรในงาน 
7. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน   
8. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  จากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและ

ผู้ปกครองมีการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน  
9. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับช้ัน 

 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการเสริมสร้างระเบียนวินัย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ได้แก่ การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด การแต่งกาย การเข้า

แถว การแสดงความเคารพ  การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จัดอบรมฝึกมารยาท และ
ประกวดมารยาทนักเรียน เป็นต้น 

3. จัดกิจกรรมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู การปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนของศาสนา การบ าเพ็ญตนให้ประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน 
การยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณผู้ท่ีควรยกย่อง เป็นตัน 



๓๘ 
 

4. รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติการกระท าความดี ของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
5. ประชุมอบรม นักเรียนประจ าสัปดาห์ 
6. จัดปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ และจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 
7. ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานพัฒนา และเสริมสร้างระเบียนวินัย และปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมนักเรียน ต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 
งานรักษาความปลอดภัย 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ตรวจตราปูองกันและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนท้ังภายในอาคารและนอกอาคารมิให้เสียหาย  
2. ดูแล ความปลอดภัยในโรงเรียน และนอกโรงเรียน รวมท้ังกรณีโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม            
3. ควบคุมและจัดระบบการจราจร จัดการจอดรถภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับ และนโยบาย

ของของโรงเรียน 
4. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน เพื่อปูองกันสวัสดิภาพ ด้านความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ของบุคลากร 
5. จัดระบบและด าเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให้สอดคล้อง

กับภาระหน้าท่ีของงาน 
6. อ านวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่องานกับโรงเรียน 
7. รับแจ้งเหตุต่าง ๆ และประสานงานกับต ารวจท้องท่ีในการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามแต่ท่ีได้รับ มอบหมาย 

 
 

งานป้องกันสิ่งเสพติด 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
2. ประสานงานกับครูประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝูาระวัง 
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
7. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
9. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
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10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานนักศึกษาวิชาทหาร 

 
1. ประสานงานเข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆและงานธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาทหารพร้อมท้ังให้        

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญตามท่ีศูนย์ฝึกฯก าหนด 
2. ประสานงานรับสมัคร/การดาเนินการทารอรับสิทธิ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่หยุดเรียนในปีนั้น/        

การเรียนภาคปกติ/การฝึกภาคสนาม/การขอติดต้ังยศหลังจากจบการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร 
3. ควบคุมดูแลการเดินทางไปเรียน และการเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกต่าง ๆ 
4. ควบคุมดูแล การฝึกภาคสนามประจ าปี ของนักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปี 
5. รับผิดชอบเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
6. ควบคุมดูแลให้นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
7. สรุปผลการด าเนินงาน ประเมินผลบุคลากร เสนอหัวหน้าฝุายกิจกรรม 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ฝุายบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 
 
1. หน้าที่ทั่วไป 
  ปฏิ บั ติ ง า น ในฐ าน ะ หั ว ห น้ า ฝุ า ย โ ร ง เ รี ยน ทุ่ ง ฟู า วิ ท ย า คม ฝุ าย บ ริ ห า ร ง าน ท่ั ว ไ ป                        
เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับงานบริการของสถานศึกษา  ติดตามดูแลการบริหารงานด้านบริการท า
หน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานรวมท้ังดูแลความประพฤติของบุคลากรในฝุายบริการ ให้อยู่ในกรอบอันดีงามมีอ านาจ
วินิจฉัยส่ังการท่ีจ าเป็น  ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาของโรงเรียนแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. หน้าที่ประจ า 
  มอบหมายนโยบาย ก ากับ ดูแลติดตามและอ านวยการให้ค าแนะน า  เป็นท่ีปรึกษาวางแผน
พัฒนา และด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย สรุปประเมินผลงานในความรับผิดชอบ  ประกอบด้วย 
  2.1 งานบริหารทั่วไป 

2.2 งานธุรการและสารบรรณ 
  2.3 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2.4 งานส่ือสารองค์กร 
  2.5 งานอาคารสถานท่ี 
  2.6 งานยานพาหนะ 
  2.7 งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
  2.8 งานธนาคารออมทรัพย ์
  2.9 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  2.10 งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
1. เป็นผู้เสนอการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูในสายงานของฝุายบริการพนักงาน

บริการอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. เป็นกรรมการที่ปรึกษาการพิจารณาความดีความชอบของสถานศึกษา 
3. ดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของข้าราชการครู พนักงานบริการ และเจ้าหน้าท่ี  ในฝุายบริการ 

สร้างสรรค์งานให้ก าลังใจและ การบริการแก่สังคม ชุมชน 
4. งานอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นงานบริการและ ยังไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบให้เป็นเจ้าหน้าท่ีของ

ฝุายบริการ 
5. การปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน 
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งานบริหารทั่วไป 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ส่ังการ/ลงบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ   
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างช่ัวคราวในฝุายบริการ 
3. ช่วยงานหัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป ในการวางแผนพัฒนางาน ดูแล               
4. สวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ของข้าราชการครู พนักงานบริการ และเจ้าหน้าท่ีใน                   
ฝุายบริการสร้างสรรค์งานให้ก าลังใจและ การบริการแก่สังคม ชุมชน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีหัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 

 
งานธุรการและสารบรรณ 

งานธุรการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบ

เทคโนโลยีใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบ 
ท่ีก าหนดไว้ 
4. จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบท่ี

ก าหนดไว้ 
5. ด าเนินการงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และ

คุ้มค่า 
6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
2) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

 
          งานสารบรรณ   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.  ร่าง  โต้ตอบ  รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเช่าบ้านของครู 
3.  ช่วยวางแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่ 
4.  ด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
5.  ด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
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6. ด าเนินการด้านสวัสดิการของครู – อาจารย์ 
7. เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 
8. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
9. ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
10. ลงเลขท่ีหนังสือออก 
11. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน 
12. จัดหนังสือเข้าแฟูมเพื่อเสนอส่ังการ 
13. จัดหนังสือเข้าแฟูมเพื่อลงนาม 
14.  พิมพ์หนังสือของฝุายธุรการ 
15. จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
16. ท าลายหนังสือราชการ 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานอนามัยโรงเรียน 
              มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. จัดท าระบบงานพยาบาลให้สอดคล้องกับการบริหารงานของโรงเรียน 
2. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
3. ประสานงานกับโรงพยาบาล และผู้ปกครองในการน าตัวนักเรียนท่ีเจ็บปุวยส่งโรงพยาบาล 
4. ให้บริการค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และปัญหาส่วนตัวให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
5. ด าเนินโครงการอบรมผู้น าเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน 
6. ประสานงานกับชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัด  เหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลก าแพงเพชรเพื่อ

ด าเนินโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศล  
7. วางแผนพัฒนางาน เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการประสานงานการ

จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน 
8. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ี

รับผิดชอบ 
9. ส่ังการก ากับ ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหาและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
10. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
11. วางแผนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
12. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เปูาประสงค์ 
13. ประเมินผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
14. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ  ในการปฏิบัติงาน 
15. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
16. ด าเนินโครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ 
17. ให้บริการค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และปัญหาส่วนตัว 
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18. ด าเนินการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
19. ประสานงานกับทุกฝุายเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน 
20. ท าหน้าท่ีแทนหัวหน้างานในกรณีท่ีหัวหน้างานไมอ่ยู่ 
21. ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 

 
งานโภชนาการโรงเรียน 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ก าหนด  กฎ  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  ในการจัดจ าหน่ายอาหารและสินค้า  ในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
2. ก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การจัดจ าหน่ายอาหาร และสินค้า ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
3. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และสินค้า ให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ าเสมอ 
4. ตรวจสอบสถานท่ีจัดจ าหน่าย ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย มีการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลให้ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 
5. จัดให้มีการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค  โดยการอบรมเผยแพร่เอกสาร รวมท้ัง

จัดปูายนิเทศประชาสัมพันธ์ 
6. วางแผนการพัฒนาระบบงาน และรายงานผลการด าเนินงาน  การแก้ปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ 
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
8. ส่ังการ  ก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การแก้ไขปัญหา และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
9. จัดท าโครงการ / กิจกรรม  เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
10. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
11. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เปูาประสงค์ 
12. ประเมินผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ  
13. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ  ในการปฏิบัติงาน 
14. ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 

 
 

งานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 
         มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสรมสุขภาพตามองค์ประกอบท้ัง 10 องค์ประกอบ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามองค์ประกอบท้ัง 10 องค์ประกอบ 
3. ด าเนินการกิจกรรมตามตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบเพื่อมุ่งสู่เปูาหมายโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ

ระดับทอง  และระดับเพชร 
4. จัดท าโครงการ / กิจกรรม เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
5. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
6. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน าไปสู่ เปูาประสงค์ 
7. ประเมินผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 



๔๕ 
 

8. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
9. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 

 
งานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 
         มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสรมสุขภาพตามองค์ประกอบท้ัง 10 องค์ประกอบ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามองค์ประกอบท้ัง 10 องค์ประกอบ 
3. ด าเนินการกิจกรรมตามตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบเพื่อมุ่งสู่เปูาหมายโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ

ระดับทอง  และระดับเพชร 
4. จัดท าโครงการ / กิจกรรม เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
5. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
6. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน าไปสู่ เปูาประสงค์ 
7. ประเมินผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
8. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
9. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 

 
งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
     มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน 
2. ก าหนดให้มีผู้ประสานงาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับต่างๆ 
3. สนับสนุนและร่วมด าเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครองให้เป็นไปตามระเบียบกรมสามัญศึกษาว่าด้วย

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2546  
4. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและโรงเรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันเรียน เพื่อขอรับการ

สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
๓. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๔๖ 
 

๔. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบด าเนินการหรือถือ
ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 

๕. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด การ
ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2545 

 
งานสื่อสารองค์กร 

งานส่ือสารองค์กรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์ ภายในและทางไกลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และใช้อย่างประหยัด 
2. ควบคุมดูแล ซ่อมแซม เครื่องมือส่ือสารต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

 3.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 
 
งานอาคารสถานที่ 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานซ่อมแซม / บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
2. วางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการ

ประสานงาน  การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การซ่อม / บ ารุง 
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ี

รับผิดชอบ 
4. การส่ังการ  ควบคุม  ดูแล  แก้ไขปัญหา  พนักงานบริการ และลูกจ้างช่ัวคราวท่ีรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงาน 
5. จัดท าโครงการ / กิจกรรม เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
6. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีฝุายบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 
8. ให้บริการด้านการขอใช้อาคารสถานท่ี ท้ังภายในและภายนอก 
9. งานดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และบริเวณด้านหน้าริมรั้วโรงเรียน 
10. วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม  เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน  ตลอดจนการ

ประสานงานการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์การซ่อม / บ ารุง 
11. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วน  ท่ี

รับผิดชอบ 
12. ควบคุม  ดูแล  แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และมลพิษที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร 
13. งานซ่อมแซม / บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 



๔๗ 
 

14. วางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ประสานงาน  การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การซ่อม / บ ารุง 

15. จัดท าโครงการ / กิจกรรม เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
16. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
17. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เปูาประสงค์

ประเมินผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
 
งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.วางแผนด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
2. ด าเนินการ ก ากับ ดูแลกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ    
    ทางราชการและโรงเรียน 

     3. ออกระเบียบต่างๆ ของกิจกรรมสหกรณ์โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. ด าเนินการในเรื่องรับสมาชิก ช าระหุ้น การโอนหุ้นและการจัดท าทะเบียน 
5.  จัดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
6. จัดช้ือสินค้าท่ีจ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
7. จัดจ าหน่ายสินค้าแก่สมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
8. ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินตามระบบสหกรณ์โรงเรียน 
9. จัดให้มีสถานท่ีประกอบการเป็นสัดส่วน สะดวกและปลอดภัยในการรับบริการ 
10. ส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
11. ประสานงานกับทุกฝุายในอันท่ีจะท าให้กิจการและให้ผลประโยชน์กับทุกฝุาย 
12. จัดสรรก าไร ปันผล และเฉล่ียคืนให้กับสมาชิก 
13. ก ากับติดตามประเมินผล 

 
งานธนาคารออมทรัพย ์

 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
     3.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารโรงเรยีน 
     3.2 ก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตามระเบียบของธนาคาร 
     3.3 ด าเนินการรับฝาก-ถอนเงิน และการน าส่งเงินฝากตามระเบียบของธนาคาร 
     3.4 เก็บรักษาข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ 
     3.5 ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 

 
 



๔๘ 
 
 

Flow Chart  แสดงขั้นตอนกิจกรรมธนาคารออมทรัพย์โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
  
             
             
       
 
- ตรวจสอบความถูกต้อง - ตรวจสอบความถูกต้อง  - บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

    ของเอกสารและจ านวนเงิน   ของเอกสารและจ านวนเงิน - สรุปยอดเงินฝาก-ถอนทุกวัน  
  - เก็บเอกสารใบสมัครและ - ลงวันท่ีและลงช่ือก ากับใน     
    หลักฐานท่ีส าคัญ    สมุดบัญช ี        
             
             
     
 
 
 
 
   - ตรวจสอบยอดเงินฝาก-ถอนและลงช่ือก ากับ 

  - เก็บรักษาเงินไว้ในท่ีปลอดภัยและน าส่งธนาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนกรอกใบสมัคร 

หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 

ผู้จัดการ 



๔๙ 
 

  
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดการทรัพยากร และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากร 
2. ร่วมกันวางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทางภาครัฐและ
เอกชน 
3. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
4. ระดมทรัพยากร โดยการจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
5. จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ แหล่งสนับสนุน 
เปูาหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
6. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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