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ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 

 
 ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรืสถานศึกษา
ในอำนาจหน้าท่ีของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้” 
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      โครงสร้างการบริการงานของสถานศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

คณะกรรมการสถานศกึษา

1.งานพฒันาหลกัสตูร 

2.งานพฒันากระบวนการเรียนรู ้

3.งานวดัผลประเมินผล

การศึกษา 

4.งานทะเบียนและเทียบโอนผล

การเรียน 

5.กลุ่มงานวิจยัและพฒันา

คณุภาพการศึกษา 

6.กลุ่มงานพฒันาสื่อเทคโนโลยี

และนวตักรรมการเรียนรู ้

7.กลุ่มงานพฒันาแหล่งเรียนรู ้

8.กลุ่มงานส่งเสริมและประสาน

ความร่วมมือทางวิชาการ 

9.กลุ่มงานสหกรณโ์รงเรียน 

1.กลุ่มงานส านกังานและธุรการ 

2.งานอตัราก าลงั 

3.การพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

4.งานทะเบียนประวตั ิ

5.งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์

6.กลุ่มงานวินยัและการรกัษา

วินยั 

7.กลุ่มงานเวรยาม, ครูเวร

ประจ าวนั และงานหวัหนา้

ระดบัชัน้ 

8.กลุ่มงานส่งเสริมงานกิจการ

นกัเรียน 

9.งานดแูลระบบช่วยเหลือ

นกัเรียนและวินยันกัเรียน 

10.กลุ่มงานส่งเสริม

ประชาธปิไตย 

11.กลุ่มงานส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 

12.กลุ่มงานรณรงคป์้องกันสาร

ป้องกันสารเสพติดใน

สถานศึกษา 

13.งานส่งเสริมสขุภาพและ

อนามยันกัเรียน 

14.งานอาหารเสริมนม 

15.กลุ่มงานส่งเสริมสวสัดิการ

ครูและนกัเรียน 

16.งานรกัษาวินยัและแกไ้ข

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคข์อง

นกัเรียน 

1. งานธุรการ  

2. กลุ่มงานนโยบายและ

แผนงาน / โครงการ 

3.กลุ่มงานบริหารการเงิน 

4.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและ

การขออนุมตัิเบิก – จ่ายเงนิ 

5.งานทะเบียน บญัชี รายงาน

เงินคงเหลือประจ าวนัและ

ประจ าเดือน 

6.งานพสัด ุครุภณัฑแ์ละ

ส่ิงก่อสรา้ง 

7.เจา้หนา้ที่พสัด ุ(เงินนอก

งบประมาณ/เงินอุดหนุนรายหวัฯ 

เงินอุดหนุนตามโครงการเรียน

ฟรี) 

8.เจา้หนา้ที่ครุภณัฑ ์

9.งานตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล รายงานผลการใชเ้งิน

และด าเนินการ 

1.งานสารบรรณ, รบั – ส่ง

หนงัสือราชการ, เกษียณ-แจง้

ประสานหนงัสือราชการ 

2.งานยานพาหนะ 

3.กลุ่มงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

4.กลุ่มงานพฒันาระบบและ

เครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศ 

5.การประสานงานและพฒันา

เครือข่ายการศึกษา 

6.กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดลอ้ม 

7.การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

8.การรบันกัเรียน 

9.การประชาสมัพนัธง์าน

การศึกษา 

10.การส่งเสริม สนบัสนุนและ

ประสานงานจดัการศึกษาของ

บุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน

และสถาบนัสงัคมอื่นที่จดั

การศึกษา 

11.กลุ่มงานสมัพนัธช์ุมชน 

12.กลุ่มงานปฏิคม 

13.งานที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอื่น 
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บทบาทและหนา้ที่ของฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ 
 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. รับแนวปฏิบัติจากอำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
2. เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
3. ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้งานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ 

เพื่อให้งานของฝ่ายวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ 
5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
6. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงหลักสูตร                     

ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
7. ติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน การสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
8. กำกับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน 
9. พิจารณาความดีความชอบของครูในฝ่ายวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ขอบข่ายงานและภารกิจบริหารงานวิชาการ 
1.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1.1 งานพัฒนาหลักสูตร 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
 1. ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร     
นำหลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรใหเ้หมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
 3. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการผลิตส่ือการเรียนการสอน การจัดหรือปรับปรุงแผนการจัด 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน และนโยบายของโรงเรียน 
 4. ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน 
 5. ดำเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีส่ือการสอน วัสดุฝึกท่ีได้มาตรฐาน และจัดบรรยากาศ    
ทางวิชาการ 
 6. ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน การจัดรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด 
ของนักเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
 7. วางแผน และดำเนินการให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส 
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 8. อำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 9. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง 
 10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 1.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
มีหน้าที่รบัผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางสอน ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจำช้ันให้เป็นปัจจุบัน 
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยดำเนินการดังนี ้
 3.1 จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข 
ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง 
 3.2 ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน และใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะท่ี พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม 
 3.3 จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ 
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม 
3. ให้คำแนะนำ ปรึกษาการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการ นิเทศท่ีร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกนั หรือแบบ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
5. กำกับติดตามการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อมีปัญหาด้านการเรียนการสอน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2. กลุ่มงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 2.1 งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตร 
2. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
3. ให้คำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินผลตลอดจนทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน 
4. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง 
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5. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพฒันาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
การประเมินผลการเรียน 
6. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
7. จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงานวัดผล 
8. รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และประกาศให้นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
9. รวบรวม ปพ. 5 เสนอผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน 
10. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดำเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว 
11. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0, ร, มส 
12. กำหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดทำตาราเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ ประกาศผลการสอบแก้ตัว 
13. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดทำข้อสอบ กำหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ 
และดำเนินการสอบ 
14. ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีท่ีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ 
เรียน การจบหลักสูตร 
15. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทาง               
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
16. สำรวจนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน 0, ร, มส พร้อมดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญัหาตกค้าง  
17.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2.2 งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และประเมินผล                
การดำเนินงานงานทะเบียน 
3. ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนใหถู้กต้อง               
และเป็นปัจจุบัน 
4. บันทึกผลการประเมินลงระบบทะเบียนของนักเรียน และประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของผู้เรียนผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
5. จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียน 
6. ให้เลขประจำตัวนักเรียน และจัดทำรายช่ือนักเรียนทุกช้ันเรียน จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน 
7. รับคำร้องการขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และดำเนินการ เกี่ยวกับ 
การแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
8. ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีท่ีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผล                         
การเรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
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9. รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 
10. รับคำร้องการขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน 
11. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ ตามท่ีนักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ 
12. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมา 
13. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
14. จัดให้มกีารเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน 
ประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
15. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
16. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน 
17. จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน 
18. สำรวจนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
19. ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณี ท่ีนักเรียนมีปัญหาตกค้าง  
20. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยครอบคลุมท้ังการวิจัย 
บริสุทธิ์ การวิจัยเชิงทดลอง และการประเมินโครงการ 
2. จัดรวบรวมผลงานการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มใช้ในการนำเสนอเป็นผลงานของโรงเรียน 
และเพื่อการประชาสัมพันธ์งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำภาคเรียนละ 1 เล่ม และให้มีจำนวนตามความ
เหมาะสมของแต่ละปี 
3. สนับสนุนให้ครูจัดทำและรวบรวมผลงาน Best Practice 
4. ประสานงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูส่งประกวดผลงาน Best Practice 
 
4. กลุ่มงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1.งานเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
 1.1 วางแผน จัด ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และเป็นท่ีปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่าย 
ภายในโรงเรียน ท้ังการใช้อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต วิทยุ โทรทัศน์ 
 1.2 พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  
ท้ังส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 
 1.3 สนับสนุนฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 
 1.4 พัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ท้ังการใช้อินเตอร์เน็ต อินทราเนต วิทยุ โทรทัศน์ ท้ัง 
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ส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 
 1.5 เป็นผู้จัดการระบบเครือข่าย และเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียน 
 1.6 ประสานร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา การใช้ส่ือนวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการจัด                
การเรียนการสอน และ พัฒนางานวิชาการกับบุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอื่น 
 1.7 ประเมินผลการใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2. งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 2.1 สนับสนุนการทำผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะของครู 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับคณะครูในการดำเนินการ ดังนี้ 
  2.2.1 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมิน 
คุณภาพส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม 
  2.2.2 จัดหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและ
การพัฒนางานด้านวิชาการ 
  2.2.3 เลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยดำเนินการ 
คัดเลือกในรูปของคระกรรมการและประเมินการใช้ส่ืออย่างเหมาะสม 
  2.2.4 ผลิต พัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพส่ือฯ เพื่อเลือกใช้ 
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 
 2.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปล่ียนการใช้ ส่ือ นวัตกรรม                     
และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
 2.5 ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.6 เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาท่ีครูผลิตและพัฒนาให้ เพื่อนครู 
สถาบันการศึกษาท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการ 
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. กลุ่มงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
  1. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
  2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
  4. ติดตามและตรวจสอบการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาของครูและนักเรียน 
  5. สรุปและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
  1. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
  2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
  4. ติดตามและตรวจสอบการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของครูและนักเรียน 
  5. สรุปและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
  6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาแก่บุคคลท่ัวไปและแหล่งเรียนรู้ 
ภายนอกแก่ครูผู้สอนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ 
 
6. กลุ่มงานส่งเสริมและประสานความร่วมมือทางวิชาการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ประสานและจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย วังกวาง – หลักด่าน 
เครือข่ายครูในกลุ่มสาระต่างๆ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 และเครือข่ายอื่นๆ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วม เป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน สมาคม องค์การต่างๆ เพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ 
3. มีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อภารกิจต่างๆ ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย วังกวาง – หลักด่าน 
1. และ 2. รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือดำเนินงานเพื่อการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
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7.กลุ่มงานสหกรณ์โรงเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ของสหกรณ์โรงเรียน 
2. ดำเนินการ กำกับ ดูแลกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
และโรงเรียน 
3. จัดทำทะเบียนสมาชิก และรับสมาชิกใหม่ ตามข้อบังคับ 
4. จัดให้มีคณะกรรมการดำเนินงาน ตามระเบียบข้อบังคับ 
5. บริการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับสมาชิก 
6. จัดทำทะเบียนสินค้า และบัญชี รับ-จ่าย ของสหกรณ์ 
7. จัดให้มีสถานท่ีประกอบการเป็นสัดส่วน สะดวกและปลอดภัย ในการให้บริการ 
8. แนะนำ ให้ความรู้ และอบรมสมาชิกให้มีความรู้ด้านสหกรณ์ 
9. ประสานงานกับทุกฝ่ายในอันท่ีจะทำให้กิจการ และให้ผลประโยชน์กับทุกฝ่าย 
10. จัดสรรกำไร ปันผล และเฉล่ียคืน ให้กับสมาชิก 
11. จัดทางบดุล โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง 
12. จัดให้มีการประชุมตามวาระ 
13. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 ผู้จัดการ 
มีหน้าท่ีดูแลและควบคุมการดำเนินการของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังจดบันทึกการประชุม 
 ฝ่ายบัญชี 
มีหน้าท่ีจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายจากฝ่ายเหรัญญิกและฝ่ายการตลาดพร้อมท้ังสรุปยอดบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
ทุกเดือน 
 ฝ่ายทะเบียน 
มีหน้าท่ีรับลงทะเบียนลูกค้า ออกแบบใบจองหุ้นและลงทะเบียนผู้ถือหุ้น บันทึกสถิติการใช้บริการของสมาชิก 
ผู้ถือหุ้นแต่ละราย พร้อมท้ังสรุปยอดเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์เมื่อส้ินปี 
 ฝ่ายการเงิน 
มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการเงิน รับเงินสดจากฝ่ายขายแล้วนำไปฝากธนาคารพร้อมท้ังสรุปยอดเงินสดในแต่ละวันให้
ผู้จัดการทราบและส่งฝ่ายบัญชีเพื่อลงบัญชีรวมท้ังเบิกจ่ายเงินให้ฝ่ายการตลาดและสรุปยอดเงินร่วมกับฝ่าย
บัญชีในทุกส้ินเดือน 
 ฝ่ายจัดซื้อและการตลาด 
มีหน้าท่ีหาตลาด สำรวจตลาด จัดซื้อสินค้าตามแหล่งต่างๆรวมทั้งคิดราคาสินค้าเพื่อให้ฝ่ายคลังสินค้าติดราคา 
ดูแลการตรวจรับสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ 
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 ฝ่ายคลังสินค้า 
มีหน้าท่ีจัดเก็บและลงทะเบียนสินค้าในคลังสินค้า ติดราคาสินค้าทุกช้ินท่ีฝ่ายจัดซื้อคิดราคาไว้และนำจ่ายสินค้า
ให้ฝ่ายขายออกจำหน่ายในแต่ละวัน 
 ฝ่ายตรวจสอบสินค้า 
มีหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพสินค้าในสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ส่งเสริมผลผลิต รวมทั้งออกแบบสอบถามให้
สมาชิกผู้ถือหุ้น นักเรียน ผู้ปกครองเกี่ยวกับความต้องการของตลาดทุกๆไตรมาส 
 ฝ่ายจำหน่ายสินค้า 
มีหน้าท่ีขายสินค้า ดูแลให้ความสะดวกและให้คำปรึกษาแนะนำ แก่นักเรียนท่ีเป็นฝ่ายขาย ดูแลการ 
เปิด-ปิดสหกรณ์ ตรวจนับเงินสดพร้อมลงบัญชีและนำส่งฝ่ายเหรัญญิกให้แล้วเสร็จวันต่อวัน รวมทั้งจัดเก็บห้อง 
สหกรณ์ให้เรียบร้อยวันต่อวัน 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าท่ีจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าใจหลักการ
สหกรณ์ร้านค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลิตเอกสารเผยแพร่คู่มือต่างๆ รวมทั้งใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ 
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บทบาทและหนา้ที่ของฝ่ายงานบริหารบุคคล 

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อำนวยการโรงเรียนและกิจการนักเรียน ในกรณีท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สามารถ               
มาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน 
2. กำกับดูแลงานในฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนทุกงาน ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3. ประสานติดต่อผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเด็ก โดย
ประสานการปฏิบัติกับงานระดับช้ันอย่างใกล้ชิด 
4. เป็นท่ีปรึกษา ให้คำแนะนำ แก่หัวหน้าระดับ ครูท่ีปรึกษา 
5. ให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน 
6. เสนอความดีความชอบของหัวหน้างาน หัวหน้าตอน หัวหน้าระดับ เพื่อพิจารณาในการเล่ือนขั้น 
เงินเดือนทุกครั้ง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ขอบข่ายและภารกิจงายบริหารบุคคล 
 1. กลุ่มงานสำนักงานและธุรการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ประสานงานด้านเอกสารธุรการกับโรงเรียนและกลุ่มงานอื่น ลงทะเบียนรับและแจกจ่ายงานตาม 
ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้กับเจ้าของงานได้ปฏิบัติ จัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไว้ในสำนักงานอยา่งเป็น 
ระบบ สำหรับตรวจสอบหรือยืนหลักฐานได้ตลอดเวลา 
2. เก็บสถิติข้อมูลประจำวัน ร่วมกับข้อมูลบันทึกการสอน นำมาวิเคราะห์ การไม่เข้าแถว มาสาย ขาด 
เรียน รายงานให้ครูท่ีปรึกษา รับทราบเพื่อแก้ไข พัฒนาต่อไป 
3. จัดเก็บข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้านอย่างเป็นระบบ สรุปรายงานให้กับหัวหน้ากลุ่ม 
งานบริหารบุคคลเพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ทันเหตุการณ์ สรุปรวบรวมข้อมูลจากครูท่ี
ปรึกษาหัวหน้าระดับ ครูผู้สอน ครูเวรประจำวัน เพื่อรายงานโรงเรียนเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน สรุปเป็น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนและประจำปีการศึกษากับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 
4. จัดทำหนังสือราชการท้ังภายใน-ภายนอกโรงเรียน จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่มงาน
บริหารบุคคล งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ทำหน้าท่ีต้อนรับผู้มาติดต่อราชการกับงานบุคคลท้ังบุคลากรภายใน นักเรียน ผู้ปกครอง หรือบุคลากร
ภายนอก เพื่อประสานกับผู้เกี่ยวข้องกับภาระงานนั้น ๆ 
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 2. งานอัตรากำลัง 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
2. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ กำหนด 
3. นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ กศจ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. นำเสนออัตรากำลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
5. ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชกรครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งต้ัง 
6. ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
กรณีได้รับมอบอำนาจจาก กศจ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา 
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ กำหนด 
8. กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กำหนด 
9. กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวยื่นนอกเหนือจากข้อ 3 ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 
10. เสนอคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อดำเนินการนำเสนอ กศจ เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้าย
และผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 
11. บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย้ายจากสถานศึกษาอื่น 
12. รายงานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจัดทำทะเบียน
ประวัติ 
 3. งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  3.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
2. จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ีกำหนด 
4. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  3.2 งานทะเบียนประวัติ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
2. ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างในสถานศึกษา 
3. รับเรื่องการแก้ไข วัน เดือน ปีแล้วเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 
  3.3 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอไปยังผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                   
ท่ีกฎหมายกำหนด 
2. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง                 
ในสังกัด 
 
 4.กลุ่มงานวินัยและการรักษาวินัย 
งานวินัยและการรักษาวินัย 
1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ตรวจการปฏิบัติงานของครูเวรประจำวัน 
3. จัดทำตารางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
4. ตรวจการแต่งกายของครูและบุคลากร 
5. รวบรวมสถิติข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
6. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในระเบียบวินัยนำเสนอแก่ผู้บริหาร 
7. ดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย 
 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 1. ประเมินผลงานของบุคลากรเพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจำปี 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเสนอพิจารณาเล่ือนตำแหน่ง 
 3. ประเมินผลงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 
 4.2 งานสถติิข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ประสานงานเกี่ยวกับการลาของครู และบุคลากรทางการศึกษา และแจ้งฝ่ายบริหารทราบ 
2. ตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. สรุปและจัดทำบัญชีวันลา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำรายงานส่งสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 2 ตามกำหนด 
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 5. กลุ่มงานเวรยาม, ครูเวรประจำวัน และงานหัวหน้าระดับชั้น 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
 5.1 งานครูเวรประจา วัน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ดูแลความเรียบร้อยประตูทางเข้า-ออก จัดระเบียบการเดินแถว การขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายจราจรและข้อตกลงของโรงเรียน ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ตรวจค้นโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอาวุธ และ
ส่ิงเสพติด จัดเก็บข้อมูลนักเรียนมาสาย จัดกิจกรรมให้ผู้มาสายปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน สอดส่องดูแล
ความปลอดภัย การก่อการทะเลาะวิวาท ชู้สาว จากบุคคลภายใน และภายนอกโรงเรียน ควบคุมดูแลความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของการรับ-ส่ง ณ บริเวณท่ีจอดรถรับส่งนักเรียน 
2. ตรวจอาคารทุกอาคาร ดูแลความสะอาด ความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย การหลบซ่อน               
การแสดงพฤติกรรมอันไม่พงึประสงค์ของนักเรียน 
3.ตรวจห้องน้ำนักเรียนและบริเวณท่ัวไป ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย              
การหลบแถวหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม หนีเรียน การก่อการทะเลาะวิวาท พฤติกรรมชู้สาว การสูบบุหรี่หรือสาร
เสพติด การแต่งกายและทรงผมท่ีถูกระเบียบ การแสดงออกซึ่งกริยามารยาทท่ีเหมาะสมดีงาม 
4. จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน เน้นการสร้าง
วินัยเชิงบวก การคิดดี ทำได้ ง่ายต่อการปฏิบัติ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกำหนด             
แจ้งข่าวสารสำคัญให้บุคลากรและนักเรียนทราบ ประสานกับฝ่าย กลุ่มสาระหรืองานต่างๆ ในการมอบรางวัล 
ของขวัญ วุฒิบัตรเกียรติบัตร กำกับควบคุมดูแลกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคณะทำงานของคณะกรรมการ
นักเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 5.2 งานหัวหน้าระดับช้ัน 
1. วางแผนร่วมกับครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน จัดทำแผนงานโครงการ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมพัฒนา ส่งต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. ร่วมกับครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน วางแผนดำเนินการเย่ียมบ้านนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง ช้ันเรียน จัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริม กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมอื่นๆ เพื่อร่วมป้องกันแกไ้ขปัญหาส่งเสริมพัฒนา ให้นักเรียน                     
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
3. จัดการประชุมครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในระดับช้ันทุกด้านอย่างเป็นระบบ
และสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
4. ร่วมกับระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชุมวางแผนระดมความคิด ในการกำกับควบคุมดูแล ป้องกัน
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนานักเรียนท้ังระบบ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดี มีความรู้
และปัญหา สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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 6. กลุ่มงานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. วางแผนจัดทำโครงสร้างระบบการดำเนินการ แผนงานโครงการต่างๆ ของงานสงเสริมกิจการนักเรียน 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยยึดหลัก 3 D 
3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานส่งเสริมกิจการนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
4.ประสานกับงานฝ่าย งานกลุ่มสาระ งานตามโครงสร้าง องค์กรภายนอก เพื่อหาแนวทางส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนด้วยรูปแบบของการประชุม อบรม สัมมนา เข้าค่าย ทัศนศึกษา โครงการ โครงงาน หรือรูปแบบอื่นใด 
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกำหนด มีทักษะชีวิตท่ีดี มีความรู้ ความรักสามัคคีเป็น
ประโยชน์ต่อการทำงานหรือการศึกษาต่อ 
5. ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนในการ 
วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประเมินผลการดำเนินการจัดทำเป็นรายงานต่อโรงเรียน
ทุกกิจกรรม 
 
 7. งานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนและวินัยนักเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
2. จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูท่ีปรึกษา 
3. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูท่ีปรึกษาประจำช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับช้ัน 
5. คัดกรองนักเรียน โดยนำข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดกลุ่มนักเรียนเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง 
กลุ่มมีปัญหา เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
6. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา 
8. ประสานครูท่ีปรึกษาเพื่อออกเย่ียมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
9. ควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหา นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมอันไม่พงึประสงค์โดยประสานกับครูผู้สอน ครู 
สารวัตรนักเรียน ครูเวรประจำวัน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีกำหนดไว้ 
10. ส่งต่อนักเรียน กรณีท่ีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วไม่ได้ผลหรือควรส่งต่อเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาเฉพาะ
ด้านท่ีเหมาะสม ให้ส่งต่อท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
11. ส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยร่วมกับกลุ่มงาน กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทำแผนงานโครงการ 
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมเติมเต็มองค์ความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตรและตามแนวทางท่ีโรงเรียนกำหนด 
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12. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
13. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  8. กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. วางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน                       
ท้ังในคาบเรียนปกติ ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
2. ดำเนินการสรรหาหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง คณะทำงานในกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการนักเรียน 
ในแต่ละปีการศึกษา โดยใช้กระบวนการแบบประชาธิปไตย 
3. เป็นท่ีปรึกษา คณะทำงานต่างๆ ให้คำแนะนำปรึกษาการทำงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิด                      
และวิธีการประชาธิปไตยกับนักเรียน 
4. จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นปลูกฝังแนวคิดวิธีการ หลักการประชาธิปไตยในและนอก 
โรงเรียนกับนกัเรียนและชุมชน 
5. จัดทำรายงานต่างๆ ต่อโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อันเกี่ยวกับการดำเนินการในกิจกรรม 
ประชาธิปไตย เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิด หลักการประชาธิปไตยท่ีโรงเรียนดำเนินการ 
 
 9. กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. วางแผนจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม ให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
2. ประสานกับหน่วยงานองค์กรท้องถิน่ ร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้กับนักเรียน 
3. รณรงค์ให้ นักเรียนใหม่ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม บรรพชา และบวชชีพราหมณ์ ตามนโยบายของโรงเรียน 
ประสานกับองค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้งานนโยบายข้างต้นประสบผลสำเร็จ 
4. ติดตามผลหลังการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ จัดทำรายงานต่อกลุ่มงานบริหารบุคคล                  
เพื่อรายงานต่อโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
5. ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าท่ีการพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน                          
เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
6. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
7. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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 10. กลุ่มงานรณรงค์ป้องกันสารป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
2. ประสานงานกับครูประจำช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
7. ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
9. การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 
10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
13. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคเอดส์ 
14. การให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
15. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
16. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 11.งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านโภชนาการ 
3. จัดบริการสถานท่ี จำหน่าย ท่ีนั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
4. กำหนด ตรวจสอบคุณภาพและประเภทของอาหาร ปริมาณอาหารให้เพียงพอแก่นักเรียนและบุคลากร              
ในโรงเรียน 
5. ให้คำแนะนำเบ้ืองต้นส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการแก่นักเรียน 
6. ประสานกับงานแนะแนว ในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
7. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องด่ืมและขายอาหารให้อยู่ในระเบียบวินัย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
8. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดทำรายงานประจำปีของงานโภชนาการ 
9. การประสานการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 
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10. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
11. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาล จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
12. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครูและบุคลากรในกรณีเจ็บป่วย และนำส่งโรงพยาบาลตามความจำเป็น 
13. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติบันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนัก และส่วนสูง
นักเรียนให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอน
เกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
14. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียน 
15. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
16. จัดทำสถิติ ขอ้มูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงานอนามัย 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  
 งานอาหารเสริมนม 
1. ประสานงาน ตรวจเช็คสถิติจำนวนนักเรียนทุกช้ันเพื่อการจัดสรรอาหารเสริมนม กับองค์การบริหารงานส่วน
ตำบลหลักด่าน 
2. ตรวจเช็คคุณภาพของนม หากมีนมบูดหรือเน่าเสีย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
จัดส่งอาหารเสริมนม 
3. จัดสรรและดูแลควบคุมการดื่มนมของนักเรียนทุกช้ันท่ีได้รับการจัดสรรอาหารเสริมนม 
4. ประสานงานครูประจำช้ันในการจัดสรรนมให้นักเรียนได้ด่ืมเป็นประจำและท่ัวถึง 
 
 12.กลุ่มงานทุนการศึกษานักเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ประสานงานและรวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ียากจน ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดทำเป็น
สารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดสรรทุนแต่ละประเภท 
2. ติดต่อ ประสานงานและระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. จัดทำบัญชีการจัดสรรทุนทุกประเภท ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมท้ังรายงานสรุปเป็นรูปเล่มเม่ือส้ินปีการศึกษา
เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในปีต่อไป พร้อมท้ังรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามเวลาท่ีกำหนด 
 
 13.กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการครูและนักเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ประสานงาน ประชาสัมพันธ์และจัดสรรสวัสดิการต่างๆท่ีได้รับ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน 
พร้อมท้ังจัดทำบัญชีและสารสนเทศไว้เพื่อการตรวจสอบ 
2. อำนวยความสะดวกแก่คณะครูเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ท้ังภายในโรงเรียนและจากหน่วยงานอืน่ๆ 



30 
 

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
1. จัดทำข้อมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
2. จัดใหม้ีการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
3. จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการท่ีกำหนด 
4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
5. ควบคุม กำกับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
6. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 
7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจำช้ัน เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
8. จัดทำเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 
9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทบาทและหนา้ที่ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 
 

 หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ เพื่อกำกับดูแลติดตามงานในสายงาน                 
ท่ีรับผิดชอบ 
2. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
สารสนเทศ งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
งานส่งเสริมสนับสนุนอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม (งานลูกจ้างประจำ) กิจกรรมสหกรณ์ งานสำนักงาน
งบประมาณ  
3. ตรวจสอบงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
4. ประสานงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ กับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. จัดทำแฟ้มสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาผล
การปฏิบัติงานประจำปี 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู ่
7. ร่วมวางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆของฝ่ายบริหารงบประมาณ และกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
8. วางแผนการจัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือคำส่ังต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
และถูกต้อง 
9. ร่วมมือและประสานงานกับบุคลากรในฝ่าย และฝ่ายอื่นๆ เพื่อดำเนินการไปตามเป้าหมาย 
10. ทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ขอบข่ายงานและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 
 1.กลุ่มงานสำนักงานและธุรการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
 1. จัดระบบบริการงานธุรการฝ่ายงบประมาณ 
 2. ร่างโต้ตอบหนังสือ เอกสารงานธุรการฝ่ายและจัดเก็บหนังสือรับ- หนังสือส่ง ให้เป็นระเบียบ 
และเป็นปัจจุบัน 
 3. ประสานงานครู และบุคลากรภายนอก ท่ีมาติดต่องานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 4. ประสานงานครู และบุคลากรภายใน ท่ีมาติดต่องานฝ่ายบริหารงาน งบประมาณ 
 5. จัดและดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานงบประมาณ 
 6. จัดทำรายงานการบริหารงานฝ่ายงบประมาณเมื่อส้ินภาคเรียน หรือส้ินปีการศึกษา 
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 7. ประสานความร่วมมือกับทุกงานในฝ่ายเพื่อสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการเงิน 
และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 8. จัดระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
 9. นำเสนอ ตอบแบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ                  
และการประชาสัมพันธ์ 
 10.ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 2. กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน / โครงการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
งานวิเคราะห์นโยบาย 
 - ศึกษานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรยีน 
 - ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลอื่น 
 - วิเคราะห์นโยบาย 
 - ประมวลผลการวิเคราะห์นโยบาย 
งานพัฒนานโยบาย 
 - นำผลการประมวลมาพัฒนานโยบาย 
 - กำหนดโครงร่างนโยบาย 
 - นำเสนอเพื่อพัฒนานโยบาย 
 - เผยแพร่นโยบาย 
 - ประสานงานในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
 งานประเมินนโยบาย 
 - สำรวจผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
 - ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 - กำหนดรูปแบบการประเมิน 
 - ดำเนินการประเมิน 
 - สรุปผลการประเมินและรายงานผล 
งานแผนพัฒนาโรงเรียน 
  1. งานจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 
  - ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียน 
  - สำรวจความต้องการของผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 
  - ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาของหน่วยงานต้นสังกัด 
  - นำข้อมูลการวิเคราะห์และสำรวจมาจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 
  - ช้ีแจงทำความเข้าใจแก่บุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติงาน 
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  - เพื่อนำแผนพัฒนาโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
  - ประเมินผลการใช้แผนพัฒนาโรงเรียน 
  2. งานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  - ศึกษาแผนพัฒนาโรงเรียน 
  - ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย / ระดับ 
  - ศึกษารูปแบบแผนท่ีปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
  - ศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  - ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ประสานความร่วมมือจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ 
  - จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี จะทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  - ประสานแผนสู่การปฏิบัติ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 3. งานควบคุม กำกับ ติดตาม 
  - การควบคุมการใช้เงินงบประมาณของโรงเรียน 
 
 3.กลุ่มงานบริหารการเงิน 
3.1 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและการขออนุมัติเบิก – จ่ายเงิน 
3.2 งานทะเบียน บัญชี รายงานเงินคงเหลือประจำวันและประจำเดือน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
 1. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด 
 2. จัดทำฎีกาการเบิกเงินค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นๆ 
 3. รายงานค่าสาธารณูปโภคส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 
 4. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายงานเกี่ยวกบัการเงิน ท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 5. ตรวจเสนอสัญญายืมเงินนอกงบประมาณ ตรวจรายงานการรับจ่ายเงินประจำเดือน 
 6. รับ-จ่าย เงินทุกประเภท 
 7. เก็บรักษาเอกสารแทนตัวเงิน 
 8. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกรายงานการไปราชการ 
 9. เบิกจ่ายเงินประกันชีวิตให้กับครู-อาจารย์ นักการภารโรง และนักเรียน 
 10. ทำฎีกาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน รักษาพยาบาล การศึกษาบุตร 
 11. ทำบัญชีเงินสดและบัญชีแยกประเภท 
 12. ท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เงินบำรุงการศึกษา กิจกรรม 
 13. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาเมื่อส้ินงบประมาณ 
 14. ตรวจเสนอเรื่องการขอใช้เงินบำรุงการศึกษา อุดหนุน กิจกรรม 
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 15. รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท 
 16. ทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
 17. ตรวจเสนอขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
 18. เก็บรักษาบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุมการใช้เงินของหมวดฝ่ายงาน 
 19. ทำรายการ การรับ-จ่ายเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 20. ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินเดือน 
 21. รับจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 22. ตรวจสอบและเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามหนังสือรับรองของข้าราชการ 
 23. จัดทำฎีกา เงินเดือน ค่าจ้างประจำค่าช่วยเหลือบุตร 
 
3.3 งานพัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
 การบริหารวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
  1. การจัดหา การจัดจ้าง-ซื้อ 
  2. การใช้ 
  3. การบำรุงรักษา 
  4. การควบคุมและการจำหน่าย 
  1. การจัด จัดซ้ือ การจ้าง การซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ การจ้างทำโต๊ะเก้าอี้ จ้างประกอบ
คอมพิวเตอร์การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษา ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
  2. การใช ้การดูแลการใช้อย่างประหยัด การแนะนำการใช้ให้ถูกวิธี การระมัดระวังการใช้
ไม่ให้ชำรุดเสียหาย 
  3. การบำรุงรักษา การทำความสะอาดหลังจากการใช้ การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ              
ท่ีชำรุด 
  4. การควบคุมและการจำหน่าย 
  การควบคุม คือ การนำลงบัญชีหรือลงทะเบียนเพื่อควบคุมวัสดุอุปกรณ์ การตรวจสอบให้
ตรงกับบัญชีหรือทะเบียน 
  การจำหน่าย การขาย การแจกจ่าย การแปรสภาพเมื่อชำรุดหรือทำลาย 
 
หัวหน้างานพัสดุ  
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
2. ตรวจสอบการอนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ                
และงบประมาณ 
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3. จัดทำประกาศแจ้งร้านต่างๆ และดำเนินการสอบราคาหรือประกวดราคา 
4. ทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยแจ้งร้านต่างๆ เพื่อยื่นซองประมูลราคา และทำการเปิดซองประมูลราคา 
5. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสัญญา และข้อผูกพันต่างๆ ในการซื้อ/จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง 
6. ประสานและติดต่อผู้ขาย-ผู้รับจ้าง เพื่อการซื้อจ้าง และการชำระอากรต่างๆ 
7. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามรายการเงินท่ีอนุมัติ 
8. ตรวจสอบควบคุมดูแลการรับ การเบิกและการจ่ายพัสดุ 
9. การดำเนินการ, ประสานงาน เพื่อการเงินเบิกจ่ายเหล่ือมปี และขยายการเบิกจ่ายเงินในหมวดครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
10. ดูแลงานท่ีราชพัสดุและส่ิงปลูกสร้าง 
 
เจ้าหน้าที่พัสดุ (เงินนอกงบประมาณ/เงินอุดหนนุรายหัวฯ เงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี) 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง ตามระเบียบว่าด้วยกรพัสดุ 
2. การประสานงานกับส่วนต่างๆ เพื่อให้การซื้อ/จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง มีประสิทธิภาพ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 
3. รับ –จ่าย และตรวจนับวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
 
เจา้หน้าที่ครุภัณฑ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ตรวจสอบครุภัณฑ์ ขึน้ทะเบียนครุภัณฑ์และบันทึกหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ในทะเบียนพัสดุและติดหมายเลขไว้
ท่ีครุภัณฑ์ 
2. จัดทำทะเบียนคุมบัญชีวัสดุ 
3. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
4. สำรวจครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 
5. เก็บรักษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับพัสดุ 
6. จัดทำรายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
7. ตรวจสอบและจำหน่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน 
 
3.4 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและดำเนินการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาตามโครงสร้าง และภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียง 
3. กำหนดมาตรฐานในการป้องกันความเส่ียง ในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
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4. วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และ ดำเนินการให้บุคลากรทุกฝ่ายในถานศึกษา 
นำมาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ ตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ             
ท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
5. ประเมินและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการท่ีกำหนด และปรับปรุงให้เหมาะสม 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

บทบาทและหนา้ที่ของฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
 

ขอบข่ายและภารกิจงานบริหารท่ัวไป 
1. กลุ่มงานสำนักงานและธุรการ 
  1.1 งานสารบรรณ, รับ – ส่งหนังสือราชการ, เกษียณ-แจ้งประสานหนังสือราชการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ร่าง โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเช่าบ้านของครู 
3. ช่วยวางแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่ 
4. ดำเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
5. ดำเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
6. ดำเนินการด้านสวัสดิการของครู –อาจารย์ 
7. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปในเรื่องงานสารบรรณ 
8. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน  
9. ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
10. ลงเลขท่ีหนังสือออก 
11. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ท่ีมีมาถึงโรงเรียน 
12. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อเสนอส่ังการ 
13. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม 
14. พิมพ์หนังสือของฝ่ายธุรการ 
15. จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
16. ทำลายหนังสือราชการ 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานยานพาหนะ  
มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้ 
1. จดัท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกบัการจดัหา บ ารุงรกัษา การใหบ้ริการยานพาหนะแก่คณะครู

และบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนมุติั  
2. ก าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ใหค้วามรู ้พนกังานขบัรถ ตลอดจนพิจารณา จดัและใหบ้ริการ

พาหนะแก่บุคลากร  
3. ก ากบั ติดตาม จดัท าขอ้มลู สถิติ การใช ้และใหบ้ริการยานพาหนะของโรงเรียน  
4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพือ่ใหพ้าหนะใชก้ารได ้และปลอดภยัตลอดเวลา ให้

ค าแนะน า เสนอผูม้ีอ  านาจอนมุติั  
5. ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

 
2. กลุ่มงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติ                 
แล้วแต่กรณี 
5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด การดำเนินการ               
และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. กลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
มีหน้าที่รบัผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ วางแผนและจัดระบบงานข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบัน 
2. ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง พร้อมใช้งานและ จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ                    
ในการปฏิบัติงาน 
5. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
6. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 
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7. ประเมินประสิทธิภาพระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ 
8. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทุกงาน ได้แก่ ข้อมูลโรงเรียนและเว็บไซด์โรงเรียน ข้อมูลส่ิงปลูกสร้าง ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ระบบดูแล ข้อมูลครูและบุคลากร โดยใช้ระบบเครือข่ายสารเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ
ข้อมูลแก่คณะครู และการรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 
 

4. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
4. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. กำหนดแผน โครงการหรือกิจกรรม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง                   
กับสถานศึกษา 
6. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

5. กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. กำหนดแนวทางและวางแผนการบริหารจัดการสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
2. พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
3. ดูแล รักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ สนามกีฬา โต๊ะ ม้านั่ง ฯลฯ 
4. จัดทำป้ายบอกอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในโรงเรียน 
5. จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้สถานท่ี ติดตาม และตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม                 
ของโรงเรียน 
6. ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อความร่มรื่นสวยงามในบริเวณโรงเรียน 
7. ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับบุคลากรภายในและภายนอกในการใช้สถานท่ี 
8. พัฒนาบุคลากร (นักการ แม่บ้าน) ในการทำความสะอาดอาคารสถานท่ี ให้มีทักษะ มีระบบในการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. จัดระบบการจอดรถ และการจราจรของโรงเรียน (ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะ) 
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6. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจ และจัดทำสำมะโนผู้เรียน ท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษา
ในเขตบริการของสถานศึกษา 
2. จัดทำสำมะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ดำเนินการสำรวจการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการตาม ทร.14 และรายงานเขตพื้น     
ท่ีการศึกษารับทราบ 
5. เสนอข้อมูลสารสนเทศการทำสำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
 
7. การรับนักเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา การดำเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
2. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกำหนด 
4. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาในการเข้าเรียน 
5. ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
 
8. การประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. สำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2. กำหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แนวทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ดำเนินการจัดการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ัง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพ             
ของสถานศึกษา 
4. ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
5. ติดตามประเมนิผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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9. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมท้ังความต้องการ                    
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรสถาบัน                    
และส่ือมวลชนในท้องถิ่น 
3. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
ผลงานของสถานศึกษา 
5. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
6. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีได้รับและนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
ให้เหมาะสมต่อไป 
 
10. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร                     
และหน่วยงานอื่น 
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 
11. กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
2. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ 
3. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ 
สถานศึกษา 
4. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
5. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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12. กลุ่มงานปฏิคม 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ให้การต้อนรับแขกหรือผู้มาเยือนในสถานศึกษา ตลอดจนให้บริการอาหาร เครื่องด่ืม อาหารว่าง                     
ในการประชุม อบรม สัมมนา ในสถานศึกษา 
2. ดูแลความเรียบร้อย เก็บรักษา อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการต้อนรับ และรักษาความสะอาด จัดเก็บ 
ให้เป็นระเบียบ 
3. จัดเตรียมและตรวจนับอุปกรณ์ให้มีเพียงพอต่อการใช้บริการ 
4. ดูแลและฝึกมารยาท นักเรียนในการให้บริการการต้อนรับผู้มาเยือน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
13. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดให้มีบุคลากร รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
2. ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินงานให้เสร็จส้ินตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


