พรรณนาขอบข่ายงานตามโครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษา โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
อาเภอโพธาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
------------------------------------ผู้อานวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
รับผิดชอบในขอบข่าย ดังนี้
๑. วางแผนการปฏิบัติงาน กาหนดระบบงาน บทบาทวิธีดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ นักเรียนและผู้รับบริการ
2. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ติดตามให้คาปรึกษา และให้การ
นิเทศ บังคับบัญชาครู พนักงานบริการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่อื่น ๆ และนักเรียนให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบของราชการ
4. ดูแลสวสัดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียน ครู นั กการภารโรง ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ
5. จัดสวัสดิการต่าง ๆ อานวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู พนักงานบริการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
ชั่วคราวและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ
6. สร้างขวัญกาลังใจและบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
7. ควบคุม ดูแล ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
8. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น
9. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลเป็นฐานในการบริหารจัดการศึกษา

10. นานวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษามาใช้ และเผยแพร่เพื่อพัฒนาการบริหาร
11. พัฒ นาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่นิยมของ
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น
12. เป็นผู้นาทางความคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัด
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ
ตัว ชี้ วัดของกระทรวง เป้ าหมายความส าเร็ จ ของเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา หลั กเกณฑ์ และวิธี การประเมิน ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ดาเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
6. ประสานความร่ วมมือกับ สถานศึกษาและหน่ว ยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒ นาระบบการ
ประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

9. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจาปี
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนงานโรงเรียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดและเสนอของบประมาณ
1.1การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.2 ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทาผลผลิต (Service
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ที่ต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทากับเขตพื้นที่การศึกษา
1.1.3 ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของ
เขตพื้นที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา
1.1.4 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทากับเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านปริ มาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้น ทุน ซึ่ งต้องคานวณต้นทุน ผลผลิ ตขององค์กร และผลผลิ ตงาน/
โครงการ
1.1.5 ร่ ว มกั บ งานพัฒ นาระบบเครือ ข่า ยข้ อมู ล สารสนเทศ จัด ทาข้อ มูล สารสนเทศ ผล
การศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.1.6 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ
1.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
1.2.1 จัดทารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับ

ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของ
แผนงาน งานโครงการ เมื่อ เขตพื้ น ที่ การศึก ษาแจ้ งนโยบาย แผนพัฒ นามาตรฐานการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
1.2.2 จัดทากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure
Framework: MTEF) โดยวิเคราะห์ น โยบายหน่ว ยเหนือที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ ผ ลการ
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดาเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อม
กับปรับแผนงาน งาน โครงการและกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
1.2.3 จัดทาคาขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปาน
กลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
1.2.4 จัดทาร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่
จะต้องทากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. การจัดสรรงบประมาณ
2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
2.1.1 จั ด ท าข้ อ ตกลงบริ ก ารผลผลิ ต ของสถานศึ ก ษากั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เมื่ อ ได้ รั บ
งบประมาณ
2.1.2 ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งผ่านเขตพื้น ที่การศึกษาแจ้งให้ สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพั ฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
2.1.3 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร
2.1.4 วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดาเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน
และตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลาดับความสาคัญ และกาหนดงบประมาณ ทรัพยากร

ของแต่ละสายงานงานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตาม
แผนระดมทรัพยากร
2.1.5 ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับ กรอบวงเงินที่
ได้รับ
2.1.6 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงการที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร
2.1.7 จัดทาข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกาหนดผู้รับผิดชอบ
2.1.8 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
2.1.9 แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทาข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไป
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
3.1.1 จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบ
ประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณราย
ไตรมาส
3.1.2 จัดทาแผนการกากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสาหรับโครงการที่มี
ความเสี่ยงสูง
3.1.3 ประสานแผนและด าเนิ น การตรวจสอบ ติ ด ตาม และนิ เ ทศให้ เ ป็ น ไปตามแผน
ตรวจสอบติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
3.1.4 จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทาให้
การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ
3.1.5 รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.6 สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน

3.2.1 กาหนดปัจจัยหลักความสาคัญ และตัวชี้วัด (Key Performance lndicators:KPls)
ของสถานศึกษา
3.2.2 จัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จของผลิตที่กาหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา
3.2.3 สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้
ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
3.2.4 ประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา และจัดทารายงานประจาปี
3.2.5 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่
การศึกษา
งานฝ่ายบริหารวิชาการ
งานบริหารทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ได้แก่ บุคคลที่ผู้อานวยการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป
ของฝ่าย และมีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการให้ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง
ตรงเวลา มีประสิทธิภาพ ในเรื่องต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการร่วมกับคณะกรรมการฯ
2. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย
3. จัดทาและบริหารงบประมาณของงานและโครงการประจาปีการศึกษา
4. ควบคุมดูแลและประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและตามนโยบายของโรงเรียน
5. ประสานให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. กาหนดให้มีการจัดทาโครงการสอนและแผนการสอน
7. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรในฝ่ายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
8. ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
9. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเอกสารการเรียนการสอน การวัดประเมินผลทุกประเภท

10. จัดให้มีการนิเทศภายใน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
11. จัดทาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ
12. ประสานการสรรหาบุคลากรประจาการ วิทยากรพิเศษ อาจารย์พิเศษ ฯลฯ
13. บริหารและประสานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
14. จัดสอนเสริมหรือแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการจัดสอนเสริม
15. พัฒนาและคัดเลือกแบบเรียนโดยให้เป็นไปตามคาสั่งของกระทรวงและนโยบายของมูลนิธิฯ
16. ให้ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายแก่ผู้บังคับบัญชา
17. จัดทารายงานการปฏิบัติงานและโครงการของฝ่าย
18. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญและชานาญในด้านการสอน การวัดผลและประเมินผล
19. ติดตาม ดูแล ประเมินผลและพัฒนาระบบการทางานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
20. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติ งานหลักสูตรและการสอนให้
ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว นิเทศการเรียนการสอน วางแผนการพัฒนาการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลในเรื่องต่อไปนี้
1. เป็นกรรมการวิชาการโดยตาแหน่ง
2. ดูแลและรับ ผิดชอบเกี่ย วกับการใช้หลั กสู ตรให้ส อดคล้ องกับปรัชญา จุดประสงค์นโยบายของ
โรงเรียนและให้เป็นตามเป้าหมายของหลักสูตร
3. จัดทาโครงสร้างหลักสูตร
4. จัดทาการประเมินการใช้หลักสูตร พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนา
5. ดูแลและรับผิดชอบการนิเทศบุคลากรเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
6. จัดทาเอกสารหลักสูตร
7. ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน

8. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
9. จัดทาตารางสอนและตารางเรียน
10. เป็นกรรมการนิเทศภายใน กาหนดเครื่องมือและวิธีการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศแก่
ผู้เกี่ยวข้อง
11. ให้คาแนะนาในการผลิต / ใช้สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
12. ติดตามประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้ง ทุกงาน
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานทะเบียนและงานวัดผลประเมินผล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานทะเบี ย นและงานวั ด ผลประเมิ น ผล มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ล ติ ด ตามงานด้ า นการวั ด ผลและ
ประเมินผลให้เป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างครบถ้วน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. เป็นกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยตาแหน่ง
2. จัดทาแผนงาน โครงการและงบประมาณประจาปีการศึกษา
3. ดาเนิ น การจั ด ซื้อ -จั ด จ้ างเกี่ ย วกั บวั ส ดุ ครุ ภัณฑ์ จัด ทาแบบพิม พ์ต่า ง ๆที่ต้ องใช้ใ นงานวั ดผล
ประเมินผล
4. จัดทาและรวบรวมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
5. เป็นศูนย์กลางการสร้างและพัฒนาข้อสอบทุกประเภท
6. ประสานและควบคุมดูแลการจัดทาข้อสอบ การวัดผลและประเมินผล
7. จัดและประสานการจัดทาตารางสอบทุกประเภทของโรงเรียน
8. ควบคุม ดูแล และประสานงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกสาขาวิชา
9. ดาเนินการและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทางการเรียน
10. ดาเนินการวิเคราะห์ผลการสอบและประมวลผลทุกครั้ง
11. ประสานกับครูที่ปรึกษาในการติดตามนักเรียนที่ติด 0 ร มส

12. ติดตามประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้งทุกงาน
13. ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
14. ให้คาปรึกษา ติดตาม กากับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการ และแนวทางที่สถานศึกษากาหนด
15. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุง คุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล
16. เตรียมนักเรียนให้พร้อมสาหรับการสอบข้อสอบมาตรฐานทุกสาขาวิชา
17. ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
18. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้ง ทุกงาน
19. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานนิเทศภายใน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานนิเทศภายใน มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานนิเทศการเรียนการสอนวาง
แผนการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในเรื่องต่อไปนี้
1. เป็นกรรมการวิชาการโดยตาแหน่ง
2. ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลแก่ครูผู้สอน
3. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผลและ
ประเมินผลให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
4. เป็นกรรมการนิเทศภายใน กาหนดเครื่องมือและวิธี การนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศแก่ผุ้
เกี่ยวข้อง
5. นาผลที่ได้จาการวัดและประเมินผล การนิเทศ การวิจัย มาวางแผนและพัฒนางานวิชาการให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพทั้งระบบ
6. กาหนดนโยบาย ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาผู้เรียน
7. กากับ ติดตาม สรุปผลการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
8. ให้คาแนะนา ด้านการกาหนดนโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง

9. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้ง ทุกงาน
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตามงานการส่งนักรเยนเข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างครบถ้วน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. จัดทาคู่มือนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. บริการให้คาปรึกษา เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียน
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการเพื่อจัดหางานและสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้แก่นักเรียน
5. นิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน
6. ร่วมกับสถานประกอบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน
7. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
9. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้ง ทุกงาน
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแล ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและบุคลากร
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

2. วิเ คราะห์ วิจั ย และประเมิน ผลการใช้ห ลั ก สู ตร ผลสั ม ฤทธิ์การจั ดการเรีย นการสอน การใช้
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษาการบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
6. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตาม บริหารและประสานงานครูกลุ่มสาระฯ ตาม
หน้าที่ได้ครบถ้วน เรียบร้อย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยตาแหน่ง
2. บริห ารงานในกลุ่ มสาระฯ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพกาหนดและตามนโยบายของ
โรงเรียน
3. จัดทาแผนงานและโครงการของกลุ่มสาระฯ
4. ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการสอนของครูรวมทั้งพิจารณาแบบเรียน
5. รวบรวมข้อมูลความต้องการในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งแบบเรียนหนังสืออ้างอิง
ให้ แ ก่ ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ร่ ว มกั บ ครู แ ละครู พิ เ ศษส าหรั บ การใช้ ใ นกลุ่ ม สาระฯ ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด ซื้ อ ให้
ประสานงานกับงานจัดซื้อ หากเป็นการเบิกวัสดุเพื่อจัดทาอุปกรณ์ให้ประสานกับงานพัสดุ
6. พัฒนานิเทศและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สาเร็จตรงตามที่กาหนด
7. มอบหมายและดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สาเร็จตรงตามที่กาหนด
8. เตรียมครูและนักเรียนเพื่อการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
9. กาหนดเป้าหมายผลการแข่งขันของสาขาวิชา และดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย

10. พัฒนาครูในสาขาวิชา ให้มีความเชี่ยวชาญและชานาญในการสอน
11. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้ง ทุกงาน
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานครูผู้สอน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ครูผู้สอน มีห น้าที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อ/นวัตกรรมทางการ
ศึกษาวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามที่ หลักสูตรกาหนด วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล และจาทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือโครงการสอนและบันทึกการอ่าน
2. ท าการสอนและอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก เรี ย น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต รและความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน
3. รับผิดชอบดูแลความประพฤติ การรักษาวินัย สุขภาพและดูแลการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน
4. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมวิทยาการ และประสบการณ์ใหม่ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทาสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ ใช้และเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน และเครื่องมืออุปกรณ์อื่น
ๆ อย่างถูกต้อง
6. รักษาวินัยและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
7. นิเทศหรือช่วยนิเทศในวิชาที่รับผิดชอบงานวิชาการ
8. ให้คาแนะนาและแนวทางต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง
9. ให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
10. วิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนหรือพัฒนาการเรียนการสอน
11. เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
12. รายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานพัฒนาบุคลากร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานพั ฒ นาบุ ค ลากร มี ห น้ า ที่ จั ด ระบบพั ฒ นาครู ผู้ ส อน เพื่ อ ส่ ง เสริ มความรู้ ความก้ า วหน้ า และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยตาแหน่ง
2. จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. วางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับคณะครู
4. วางแผนจัดนาคณะครูศึกษาดูงานนอกสถานที่
5. สนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามโอกาส
6. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา
8. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรร่วมกับงานสารสนเทศฝ่าย
งานสารสนเทศฝ่าย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานสารสนเทศฝ่าย มีหน้าที่ จัดรวบรวมข้อมูล สถิติและงานฝ่ายวิชาการให้เป็นระบบ โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยตาแหน่ง
2. จัดระบบ รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ
3. เก็บข้อมูลสถิติการเรียนการสอน การทดสอบร่วมกับงานทะเบียนวัดผล
4. รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครู
5. จัดป้ายนิเทศ และเสนอข้อมูลทางวิชาการ
6. รวบรวมข้อมูล และจัดทาเอกสารสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพฯ มีหน้าที่ ดาเนินการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน คุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียนและบุคลากร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยตาแหน่ง
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
3. พัฒนามาตรฐานทางการศึกษา
4. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ประเมินคุณภาพการศึกษา
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี
งานกิจการนักเรียน
งานบริหารทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
2. ร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการ วางแผนการดาเนินงานและกาหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน
3. กากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ดาเนินไปอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ
4. กากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในสานักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อ
ปฏิบัติหรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี
5. เป็ น กรรมการพิ จ ารณาความผิ ด ของนั ก เรี ย นที่ ป ระพฤติ ผิ ด ระเบี ย บวิ นั ย ของโรงเรี ย นกั บ
คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
6. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนใน
บางโอกาส

7. ให้คาแนะนาในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู -อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
และระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี
8. วางแผนป้ องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย
10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ
11. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อป้องกันและแก้ไข
12. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
13. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร
14. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร
15. จัดทาสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป
16. ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ร่วมให้คาปรึกษา และรวบรวมจัดทาระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดทาแผนงาน
ฝ่าย กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2. จั ดทาเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิส ายงาน กาหนดหน้าที่ความรับผิ ดชอบ และพรรณนางานของ
บุคลากรในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน
3. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดาเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดาเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
6. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
2. จัดให้มีการกาหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
3. จัดทาหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กาหนด
4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน
5. ควบคุม กากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
6. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของ
นักเรียน
7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจาชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
8. จัดทาเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน
9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน
2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด

5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง
6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ
สาหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน
7. ประสานกับนักเรียนในการทาความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพนบ
นอบ ของนักเรียนต่อครู
8. ส่งเสริม ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการทากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่าย
ที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน
9. จัดทาคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน
10. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นจั ด กิ จ กรรมและเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในวั น ส าคั ญ ของชาติ / ศาสนา /
พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย
11. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ
2. ประสานงานกับครูประจาชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
7. ดาเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด
9. การให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล
10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

12. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
13. จัดทาข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์
14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
15. เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์
16. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
17. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคเอดส์
18. การให้คาปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล
19. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
งานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สร้างขวัญและกาลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ
กิจกรรม เช่น มอบรางวัลคนดีศรีเพ็ญพิทย์ เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ทาความดีด้านต่าง ๆ
2. จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ปลูกฝัง สร้างจิตสานึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน
เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญของ
ชาติ
5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม
6. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็นการ
สร้างขวัญกาลังใจให้นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
7. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
2. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา
3. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจาชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น
5. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการกากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา
7. ประสานครูที่ปรึกษาเพื่อออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการนักเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สร้างขวัญกาลังใจแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติภัย
2. จัดระบบการประกันภัยนักเรียน
3. แสดงความชื่นชมยินดีต่อนักเรียนที่ประสบความสาเร็จ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสารสนเทศฝ่าย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดระบบ รวบรวม ศึกาวิเคราะห์ข้อมูล
2. เก็บสถิติการทางานในหน้าที่ต่าง ๆ ของครู
3. จัดป้ายนิเทศ เสนอข้อมูล
4. จัดทาเอกสารสารสนเทศ

งานหัวหน้าระดับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจาชั้นในแต่ละปีการศึกษา
2. ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ที่กาหนด
3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มี พฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
4. ชี้แจง กฎระเบีย บ ข้อบังคับ ของโรงเรียนให้ นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการ
ปฏิบัติ
5. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ
6. จัดทาระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขอ
อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน
7. ควบคุม กากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อ
นักเรียน ขาดเรียน 3 วันขึ้นไป
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานเวรประจาวัน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาคาสั่งเวรประจาวัน สมุดบันทึกเวรประจาวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความ
เหมาะสม
2. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
3. จัดทาบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจาวัน และให้ความเห็นชอบ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน
4. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทาผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา
หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป

5. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวันก่อนเวลาเริ่มต้นทาการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับ
หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที
6. รับ ผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มงาน
บริหารกิจการนักเรียน
7. สรุปเหตุการณ์ประจาวันลงในสมุดบันเวรประจาวัน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานครูที่ปรึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง กากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถว
เข้าชั้นเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในสมุดสารวจการเข้าร่วม
กิจกรรมทุก ครั้งที่มีกิจกรรม
2. เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม แนะนานักเรียน
ทุกวัน
3. จัดทาระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและ
ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ
4. ควบคุม กากับดูแล แก้ไข ให้คาแนะนานักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย การมา
เรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา
5. ดูแลการทาความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจาวัน ตลอดทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอี้ให้
เป็น ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือ วันสาคัญทาง
ราชการ และ ศาสนา
6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ ทั้งต้อง ประสานงาน
กับฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง
7. ชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่มการเรียน
การ ทากิจกรรมในคาบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน
8. อบรม ตัก เตือ น และทาโทษนั ก เรีย นตามระเบียบบทลงโทษที่โ รงเรียนกาหนด เมื่อนั กเรีย น
ประพฤติ ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน

9. เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียน
มี พฤติกรรมที่ดี
10. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ
เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ
11. อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประตู ห้องน้า ห้องส้วม ฯลฯ ให้ถูกวิธี
12. ตรวจค้น ตรวจหา สิ่งของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนในที่
ปรึกษาสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระทาผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
13. จัดทาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา
14. เป็น ตัวอย่างที่ดีแก่นักเรี ยนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูที่ดี
ตลอดเวลา
15. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานคณะกรรมการนักเรียน (คณะกรรมการสภานักเรียน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นตัวแทนของนักเรียนในการร่วมทากิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชน
2. ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจการงานของโรงเรียน
3. ริเริ่มและจัดทาโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตามความเห็นชอบ ของ
ผู้บริหารโรงเรียน
4. เผยแพร่หลักการประชาธิปไตยให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน โดยมีหลักการปฏิบัติและต่อเนื่อง
5. ร่วมกับกิจการนักเรียนของโรงเรียนในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
ข้อบังคับของทางโรงเรียน
6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการเรียน การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรมการ ให้ความ
ร่วมมือ การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ
7. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าแถวการสอดส่องนักเรียนที่มี
ความประพฤติไม่เหมาะสม

8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานเวรประจาวัน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาคาสั่งเวรประจาวัน สมุดบันทึกเวรประจาวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความ
เหมาะสม
2. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
3. จัดทาบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจาวัน และให้ความเห็นชอบ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน
4. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทาผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา
หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป
5. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวันก่อนเวลาเริ่มต้นทาการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับ
หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที
6. รับ ผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มงาน
บริหารกิจการนักเรียน
7. สรุปเหตุการณ์ประจาวันลงในสมุดบันเวรประจาวัน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
งานบริหารทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน
2. ร่ ว มกั น ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จั ด ระบบงาน ควบคุ ม งาน ประสานงาน และติ ด ตาม
ประเมินผลงาน
3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ประสานงานเกี่ยวกับงานสานักงานและจัดทาสารสนเทศกลุ่ม
6. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
7. ประสานงานเกี่ยวกับจัดทาข้อตกลงปฏิบัติราชการ
8. ประสานงานเกี่ ย วกับ งานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุ มภายในให้ ด าเนิ นไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย
9. ประสานงานกับงานสานักงานผู้อานวยการ งานสัมพันธ์กับส่วนราชการโรงเรียนและเครือข่าย
โรงเรียน
10. บริหารงาน วางแผน กากับ และติดตามผลของกลุ่ม
11. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
12. จัดทาแผนการจัดทาข้อตกลงและการปฏิบัติราชการ
13. ประสานทุกกลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดตัวชี้วัด
14. กากับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กาหนด
15. จัดทาแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ
16. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
17. รวบรวมและจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา
18. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา
งานสารบรรณ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานสารบรรณของโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 ในเรื่องต่อไปนี้และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ปฏิบั ติงานสารบรรณของโรงเรี ยนให้ ถูกต้องตามระเบียบแผนของทางราชการ มีความถูกต้อง
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
2. จาทาทะเบียนรับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการ ให้มีการลงทะเบียนรับ – ส่ง มีระบบการรับจ่าย
เรื่อง การเรียกเก็บเรื่องคืน การจัดเข้าแฟ้ม การยืม และการทาลายเอกสารทางราชการ
3. การโต้ตอบหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา มีการตรวจสอบความถูกต้อง การ
ติดตามการส่งหนังสือราชการ
4. ประมวลระเบียบและแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทาบันทึกหรือถ่ายเอกสารหรือพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ เช่น กฎ ระเบียบ คาสั่ง ให้ครูและลูกจ้างทราบ
5. แยกประเภทหนังสือ ให้รหัสเอกสาร จัดทาบัญชีควบคุมเอกสาร บัตรคุมรายละเอียดเอกสารใน
แฟ้ม ทาทะเบียนเก็บรักษาเอกสารให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บรักษาที่สืบค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว
6. ดาเนิ น การเกี่ย วกั บ การพิม พ์เ อกสาร แบบค าร้ องต่า ง ๆ อัด ส าเนาแบบฟอร์ม ต่า ง ๆ รายชื่ อ
ข้าราชการ หรืออื่น ๆ ที่จาเป็นไว้บริการ
7. จัดเก็บรักษา และทาลายหนังสือราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526
8. จัดบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น จัดเตรียมวัส ดุ อุปกรณ์ให้ เพียงพอ และสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน
9. ติดต่อประสานงานกับฝ่าย/งาน และหน่วยงานภายนอกตามความจาเป็น
งานการเงินและการบัญชี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการในเรื่องต่อไปนี้
1. การเบิก - จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ
2. จัดทาทะเบียนคุมการเก็บเงินบารุงการศึกษา
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสาคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
4. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
5. นาส่งเงิน โอนเงิน การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด

6. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทาเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจาปี
7. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕
8. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
9. เบิ กจ่ ายเงิน งบประมาณประเภทต่างๆให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของ
สถานศึกษา
10. จัดทาบัญชีประจาวันให้ครอบคลุมการรับ–จ่ายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวัน
ทาการ
11. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจาวันและงบ
ยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป
12. จัดทารายงายประจาเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กาหนด
13. จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดงฐานะการเงิน ส่งให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผ่านเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่กาหนด
14. ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนาส่งเงิน การโอน
เงินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
15. จัดทาบัญชีการเงินทั้งงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี
16. จัดทารายงานการเงินและงบการเงิน
17. เก็บรักษาใบเสร็จทาบัญชีควบคุมการใช้ใบเสร็จ
18. จัดทาบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส
19. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติการ จัดซื้อ จัดจ้าง และดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด ในเรื่องต่อไปนี้

1. ควบคุมดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจนับ ลงทะเบียน เก็บรักษา เบิกจ่ายให้
เป็นไปตามขั้นตอน และแนวปฏิบัติควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้
จ่ายเงินของโรงเรียน หรือตามคาสั่งของโรงเรียน และควบคุมให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด
2. ควบคุมการจัดทาบัญชีวัสดุ และการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และ
การลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน
3. ดูแลการซ่อมบารุงพัสดุครุภัณฑ์ จัดให้มีแผนปฏิบัติ การซ่อมบารุงเอาไว้ มีการจัดงบประมาณเพื่อ
การนี้อย่างพอเพียง และให้มีการซ่อมบารุงอยู่เสมอ
4. จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจาปีและการจาหน่ายพัสดุประจาปี มีรายงานการตรวจรับ – จ่าย
รายงานการตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานการอนุมัติจาหน่ายพัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปี
5. ดูแลการให้บ ริการด้านพัส ดุครุภัณฑ์ในโรงเรียนแก่บุคลากรฝ่ ายต่าง ๆ ให้ รวดเร็วและทันตาม
กาหนดเวลา
6. ควบคุมการจัดทาเอกสาร แนะนาวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือระเบียบต่าง ๆ ที่จาเป็น จัดทาแบบ
รายงาน แบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้างไว้บริการ
7. รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซื้อ ขอจ้าง จากฝ่ าย/กลุ่มสาระ ให้ ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอ
ผู้อานวยการลงนาม
8. ควบคุมดูแลและบารุงรักษายานยนต์ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทาทะเบียนอาคารสถานที่ ดูแลและบารุงรักษาอาคารและบ้านพักของทางราชการ เช่น บ้านพัก
ครู บ้านพักภารโรง และบ้านพักนักเรียน เป็นต้น ในกรณีที่ชารุดเสียหายเนื่องจากเก่าและใช้งานนาน การขอ
อนุญาตปรั บปรุ ง ต่อเติม ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนอาคารที่ราชพัส ดุ และขออนุมัติรื้อถอนถ้าจาเป็นการ
ดาเนินการรื้อถอนต้องให้ถกู ต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุประจาปี ทุกสิ้นปีงบประมาณ
งานบุคลากร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากรและทะเบียนสถิติ มีหน้าที่สาคัญในการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ
บุคลากรในโรงเรีย น และสถิติต่าง ๆ เช่ น สถิติการมาปฏิบัติราชการของครูและจ้าง หลักฐานการปฏิบัติ
ราชการ และเรื่องสาคัญอื่น ๆ ดังนี้

1. จัดทาทะเบียนประวัติครูและลูกจ้างในโรงเรียนตามรูปแบบและวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เก็บรักษาไว้เพื่อความสะดวกในการสืบค้น การรายงาน
และเพื่อใช้ประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการ รวบรวมและบันทึกสถิติการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับครู และ
ลูกจ้าง เช่น การลา การไปราชการ การขาดราชการ การมาสาย พร้อมทั้งรายงานให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ
ตามกาหนดเวลา
3. ดาเนิ น การเกี่ ย วกับ การขอเลื่ อนวิทยฐานะ การเพิ่ม วุฒิ การปรับ วุฒิ การออกคาสั่ งเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน และการเปลี่ยนแปลงวิทยฐานะตามอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสถานศึกษา
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การย้ายสับเปลี่ยนอัตรา–ตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อ–
สกุล
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การประชุม อบรม
6. การดาเนินการเกี่ยวกับการขอยกเว้นการเข้าราชการการทหาร การลาอุปสมบท ของครูและลูกจ้าง
7. ดาเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน ทางวินัยแก่ข้าราชการครูและลูกจ้าง
8. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอความดีความชอบ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัล
พระราชทาน เข็มเชิดชูเกียรติ และหรือปัจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ
9. ดาเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
งานยานพาหนะ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหา การจัดทาทะเบียน การใช้ การบารุงรักษายานพาหนะใน
โรงเรียน ซึ่งจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดซื้อ จัดหา จัดให้มียานพาหนะขึ้นใช้ในโรงเรียน โดยการประสานกับงานพัสดุโรงเรียนใน
การกาหนดแบบรูปรายละเอียด หรือตามแบบรูปรายการที่ทางราชการกาหนด
2. จัดทาทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด และประสานการต่อ
ทะเบียนยานยนต์กับสานักงานขนส่งจังหวัดตามกาหนด
3. ควบคุมการใช้ยานพาหนะ ควบคุมการใช้น้ามัน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
4. การดูแลและบารุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

5. พิจารณาเสนอความเห็นในการอนุญาตใช้ยานพาหนะ ก่อนนาเสนอผู้อานวยการลงนามอนุญาต
6. จัดทาทะเบียนซ่อมยานพาหนะให้เป็นปัจจุบันตามวิธีการที่ทางราชการกาหนด
งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
2. นาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3. ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กาหนด
4. กาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ นาผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
งานควบคุมภายใน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการดาเนินงาน โดยการป้องกันความเสี่ยง
2. การจัดทาแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงาน การประเมินความเสี่ยง
รวมทั้งการตรวจสอบทางการเงิน
3. ติด ตามการใช้ เงิ น ทั้ งเงิน งบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณของสถานศึก ษาให้ เป็ นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสและป้องกันความเสี่ยง
4. สรุ ป ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ไ ด้ แ ละจั ด รายงานข้ อ มู ล การใช้ ง บประมาณ ผลการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา ต่อหน่วยเหนือ ตามแบบการคานวณต้นทุนผลผลิต
5. การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน

งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. สารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุน
3. จัดทาแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา การจัดหารายได้และผลประโยชน์
4. การจัด กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
5. จัดกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
6. เก็บรักษาเงินและดาเนินการตามระเบียบการเงิน กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ
การเงิน ประเมินผล
7. รายงานผลการดาเนินงาน
งานสารสนเทศฝ่าย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานทางธุรการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานใน
โอกาสต่อไป
2. มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน สารบรรณ พัสดุ และทะเบียนสถิติ เพื่อรวบรวมและรายงาน
เป็นของฝ่ายธุรการ เมื่อสิ้นภาคเรียนและ/หรือสิ้นปีการศึกษา
3. นาเสนอข้อมูลสถิติในการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินในปีงบประมาณถัดไป
4. ประสานกั บ ฝ่ ายแผนงานและสารสนเทศของโรงเรี ย นเพื่อ รายงานสถิ ติ ข้ อ มู ล และรายงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
5. ใช้ข้อมูลวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป เพื่อความถูกต้องใกล้เคียงความจริงที่สุด
งานธุรการ
งานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ
การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้าน ต่าง ๆ ของฝ่าย การเจ้าหน้าที่
งานที่ต้องทา

1. งานสารบรรณ
1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
1.4 งานเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสือราชการ
1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อ
ถือปฏิบัติ
1.6 นาแฟ้มเสนออธิการบดี / รองอธิการบดี เพื่อลงนาม หรือสั่งการ
1.7 งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย
1.8 งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
1.9 งานเดินหนังสือ
2. งานเอกสารการพิมพ์
2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ
2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ
2.3 การทาสาเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสาเนา
2.4 การเรียบเรียง และจัดทารูปเล่ม
2.5 การจัดพิมพ์คาสั่ง
3. งานประชุม
3.1 การจัดทาหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
3.2 การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม
3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม

3.4 การบันทึกการประชุม

3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม
4. งานประชาสัมพันธ์
4.1 การจัดทาและพัฒนาโฮมเพ็จของฝ่าย
4.2 การนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโฮมเพ็จ
4.3 การจัดทาเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
4.4 การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์
5. งานพัสดุ
5.1 งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง
5.2 งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ
5.3 งานเบิกจ่ายพัสดุ
6. งานการเงิน ( เบิกจ่ายค่าตอบแทน )
6.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอานวยการศึกษาเพื่อปวง
ชน
6.2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดาเนินงาน
6.3 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
6.4 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานทางวิชาการ
6.5 การเบิกจ่ายค่าคุมสอบและออกข้อสอบกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
6.6 การเบิกจ่ายเงินรางวัลกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
6.7 การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย
6.8 การเบิกจ่าค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาราชการของฝ่าย

6.9 การเบิกจ่ายค่าบริการรถรับส่งบุตรหลาน

6.10 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. งานงบประมาณ
7.1 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
7.2 การจัดทาแผนการใช้จ่าย
7.3 การควบคุม ดูแล และกากับการเบิกจ่ายงบประมาณ
7.4 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการของฝ่าย
8. งานรายงานผลการดาเนินงาน
8.1 การรายงานผลการดาเนินงานของฝ่ายประจาปี
8.2 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายประจาปี
9. งานประกันคุณภาพ - การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพของฝ่าย
10. งานเวรรักษาการณ์
10.1 การจัดทาคาสั่งเวรรักษาการณ์
10.2 การสรุปรายงานการอยู่เวรรักษาการณ์ประจาวันเสนอมหาวิทยาลัย
10.3 การสรุปใบลงเวลาปฏิบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสนอมหาวิทยาลัย
10.4 การบันทึกเปลี่ยนแปลงเวรรักษาการณ์ เช่น บุคลากรผู้อยู่เวรลาออก
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานการเงินและพัสดุ
งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทาแผนการใช้งบประมาณ โดยกาหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ สรุปเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน
1.2 เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงิน

1.3 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี และอนุมัติ
การใช้งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ
2. เงิ น โอนงบประมาณ แนวทางปฏิ บั ติ การโอนเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่
กระทรวงการคลังกาหนด
3. การบริหารการเงิน แนวทางปฏิบัติ
การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนาส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี ให้เป็ นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด งานการเงินมีการแยกเป็นงาน
การเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ
3.1 งานการเงินงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
- รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
- ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ
- เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจา
- เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร
- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู
- ทาหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล , เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจ้างประจา เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากรรับเงินเหล่านั้นทาง
ธนาคาร
- ดาเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจาปีของข้าราชการครูและแจกแบบชาระเงิน
ให้แก่บุคลากรทุกคน
- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
- รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา

- รับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
- รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน
- ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด
- ติดตามทวงถามใบสาคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ
- ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
- จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
- ทาสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน
- ทาสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้
- งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและสินทรัพย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติ
1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
เพื่อทราบสภาพการใช้งาน
1.2 จาหน่าย บริ จาค หรื อขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์
1.3 จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ทั้ ง ที่ ซื้ อ หรื อ จั ด หาจากเงิ น
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วัน เวลาที่ได้รับสินทรัพย์
1.4จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสาหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดาเนินการและที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือ สานักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดทาทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

1.5 จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์
1.6จั ดทาระเบี ย บการใช้ทรั พย์ สิ นที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. การจัดหาพัสดุ แนวทางการปฏิบัติ
2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรฐานกลาง
2.2 จั ดทาแผนระยะปานกลางและจัดหาพัส ดุทั้งในส่ ว นที่ส ถานศึกษาจัดหาเอง และร่ว มมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา
3. การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.1จัดทาเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่ เป็นแบบ
มาตรฐาน
3.2 ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ แบบรู ป รายการในกรณี ที่ ไ ม่ เ ป็ น แบบ
มาตรฐาน โดยดาเนินการไปตามระเบียบ
3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศจ่าย/
ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทาสัญญาและเมื่อตรวจรับงาน
ให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฏีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง
4. การควบคุม บารุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติ
4.1 จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
4.2 กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
4.3 กาหนดให้ มีผู้ รั บ ผิ ดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีอย่างสม่าเสมอทุกปี
4.4 ตรวจสอบสภาพและบารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสาหรับทรัพย์สินที่มี
สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทาจาหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูก
สร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทาทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน
2. ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน

3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์
4. ดาเนินการเบิก จ่าย วัสดุสานักงานให้หน่วยงานต่างๆ
5. เป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงานอื่นๆ
6. บารุง รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์
7. ดาเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจาปีตามระเบียบ
8. ดาเนินการของอนุญาตจาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. วางแผนกาหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการ แม่บ้าน ทาความสะอาด
2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน
3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทาความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ
ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ๆใช้งานได้สะดวก ใช้งานได้ทันที
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี
ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และ อื่น ๆให้อยู่
ในสภาพที่เรียบร้อย
7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน
8. ติดตาม ดูแลให้คาแนะนาในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน
9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจาหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ

10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนาข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความ
ต้องการของบุคลากรในโรงเรียน
11. อานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทาสถิติการ
ให้บริการและรวบรวมข้อมูล
12. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาปีการศึกษา
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภาคีเครือค่าย
ภาคีเครือค่าย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน
2. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาโรงเรียน
3. ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งจะ
นาไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน

