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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้จัดทาข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารงานของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่เป็น 
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.2542 ประกอบด้วย
การจัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการบริหารวิชาการ  ฝ่ายการบริหารทั่วไป ฝ่ายการ
บริหารบุคลากร และฝ่ายการบริหารงบประมาณ อีกส่วนหนึ่งได้แก่ การบริหารในรูปแบบของโครงการพิเศษที่
เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการและตอบสนองความต้องการ ของผู้ปกครองในการจัดรูปแบบของฝ่ายต่าง ๆ
ได้ยึดคู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ 
                     โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ได้ดาเนินการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนตามบทบัญญัติ 
แห่งระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพ่ือมุ่งสร้างคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานชาวอ าเภอ 
ขาณุวรลักษบุรี และอ าเภอใกล้เคียง จังหวัดก าแพงเพชร ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นประกอบด้วย 
                    1. อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา 
                    2. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
                    3. โครงสร้างการบริหารงานฝ่าย 
                    4. โครงสร้างการบริหารสานักงาน 
                    5. การบริหารงานในฝ่าย 
                    6. โครงการสร้างการบริหารในฝ่าย 
                    7. การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ 

                       โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานของโรงเรียนจะช่วยเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารและการรองรับการประเมนการปฏิบัติ งานข้าราชการ และช่วยในการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ผ่านการประเมินอย่างมีคุณภาพ
ทุกฝ่าย ทุกคน 

 
 

 
 

   นายคนึง  นันทะนะ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 
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 วิธีการบริหารจัดการ(ระบบโครงสร้างการบริหาร) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-  งานวัดผล ประเมินผลฯ  
-  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
-  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ 
-  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-  งานนิเทศการศึกษา 
-  งานแนะแนวการศึกษา      
-  งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
-  งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
-  งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 
-  งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา 
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถานบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-  งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
-  งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
-  งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
-  งานวินัยและการรักษาวินัย 
-  งานทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง 
 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

-  งานจัดสรรงบประมาณ 
-  งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการใช้เงิน 
   และผลการด าเนินงาน 
-  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-งานบริหารการเงิน 
-  งานบริหารบัญชี 
-  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

-  งานธุรการ 
-  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-   งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
-  งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา 
-  งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
-  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  งานดูแลอาคารสถานที่ 
 -  งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
-  งานรับนักเรียน 
-  ส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
-  งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
-  งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
-  งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
ท่ีจัดการศึกษา อบต./อ าเภอ/สาธารณสุข/ฯลฯ 
-  งานประสานราชการกบัเขตพ้ืนที่ฯและหน่วยงานอืน่ 
-  งานจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
-   งานบริการสาธารณะ 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน                    
นายคนึง   นันทะนะ 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวเปรมทิพย์ เผือกพันธ ์

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณนาง
นางกัลยาณี  ผิวผ่อง 

  กลุ่มงานบริหารบุคคล
นางสาวปาริฉัตร ต๊ะสินธุ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
นางศิริจันทร์  นันทะนะ / นางแววดาว  ดวงมี

ดาวด 

อ.1  นางศิริจันทร์  นันทะนะ 

อ.2นางศิริจันทร์  นันทะนะ 

ป.1นางสาวเปรมทิพย ์เผือกพันธ ์

ป.2นางสาวปาริฉัตร  ต๊ะสินธ ุ

ป.3นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์ 

ป.4  นางแววดาว  ดวงม ี

ป.5  นางศุภศิริ  ผกามาศ 

นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์ 

นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์ 
นางศิริจันทร์  นันทะนะ

เจริญโพธิ์ 

นางสาวผจงจิต  นิยม 

นางแววดาว  ดวงมี 

นางแววดาว  ดวงมี 

ป.6  นางกัลยาณี  ผิวผ่อง 

นักเรียน 
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 อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา 
 1. ด้านวิชาการ 
        - จัดกระบวนการเรียนรู้ (ม.24) 
        - จัดการประเมินผู้เรียน (ม.26) 
        - จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ (ม.27 วรรคสอง) 
        - พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน (ม.30) ่ 
        - บริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปตามที่
กระทรวงกระจายอ านาจมาให้ (ม.39) 
        - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.40) 
        - จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน (ม.48) 
        - พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของผู้เรียน (ม.66) 
        - จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล 
หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสม (ม.12) 
        - ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแล บุคลากร การเงิน พัสดุสถานที่ และ
ทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ (ม.39(2) 
        - ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง
งานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย (ม.36(6) 
        - ด าเนินงานตามที่ได้รับการกระจายอ านาจและมอบอ านาจ (ม.44 และ ม.45) 
 
2. ด้านงบประมาณ 

- บริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 
ตามท่ีกระทรวงกระจายอ านาจมาให้ (ม.39) 
  - คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   - ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาทั้งที่เป็นราชพัสดุ
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและท่ีเป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการของสถานศึกษาและ
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักสถานศึกษา (ม.59 วรรค
หนึ่ง)   

 - ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงินการพัสดุ สถานที่
และทรัพย์สินของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ม.39 (5) 
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   - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  

- ด าเนินงานตามที่ได้รับการกระจายอ านาจและมอบอ านาจ (ม.44 และ ม.45) 
- วิเคราะห์และจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
- เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
3. ด้านการบริหารบุคคล 
        - บริหารการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 
ตามท่ีกระทรวงกระจายอ านาจมาให้ (ม.39) 
        - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.40) 
        - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (ม.65) 
        - ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
 (ม.39 วรรคหนึ่ง) 
        - บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของ
สถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา (ม.39(1) 
        - ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงินการพัสดุ สถานที่ 
และทรัพย์สินของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ (ม.39(2) 
        - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย (ม.39(6) 
        - ด าเนินงานตามที่ได้รับการกระจายอ านาจและมอบอ านาจ (ม.44 และ ม.45) 
        - ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ วิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด (ม.27(1) 
        - พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใสถานศึกษา (ม.27(2) 
        - ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (ม.27(3) 
        - จัดทามาตรฐาน ภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ม.27(4) 
        - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (ม.27(5) 
        - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืน หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย (ม.27(6) 
        - สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไป (ม.56 วรรคสอง) 
    
     - สั่งบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการแล้วกลับเข้ารับราชการโดยอนุมัติ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ม.64) 
        - การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ม.73) 
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 - ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ (ม.75) 

 - แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุให้ทราบถึงภาระงานมาตรฐาน คุณภาพ
งาน มาตรฐานวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 (ม.78) 
 - ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ทักษะ เจตคติที่

ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด (ม.79) 
        - ส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย และ
พัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (ม.81) 
        - รักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ (ม.82) 

     - พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแก่
ใตบ้ังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย (ม.95 และ ม.98) 
      - พิจารณาอนุญาตหรือยับยั้งการอนุญาตให้ออกจากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ข้าราชการ  (ม.108) 
      - สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใส 
      - สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้โดยสม่ าเสมอ (ม.110(1) ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็น
ที่พอใจของทางราชการ (ม.110(6) 
      - ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณี
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ (ม.111) 
     - สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับโทษจ าคุกโดยคาสั่งของศาลหรือต้องรับโทษจาคุกใน
ความผิดที่ได้กระท าโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษออกจากราชการ (มาตรา 113) 
 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 
      - ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน(ม.29) 
      - บริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไป ตามที่
กระทรวงกระจายอ านาจมาให้ (ม.39) 
      - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.40) 
      - ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา (ม.40 วรรค 4) 
      - จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน (ม.48) 
      - ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาตามคาร้องขอของ
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ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกทาการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ม.50) 
      - ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วม มีการจัดการศึกษายกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา (ม.57) 
      - ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาทั้งนี้เป็นที่ราชพัสดุ
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและท่ีเป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษาและเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจหลักของสถานศึกษา (ม. 59 วรรค 1) 
      - การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุหรือหลังอายุ ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสถานศึกษาก าหนด (ม.6)     
     - บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของ
สถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา (ม.39(1) 
      - ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงินการพัสดุ สถานที่และ
ทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ (ม.39(2) 
      - เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดนิติกรรม สัญญาของสถานศึกษาตามวงเงิน
งบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ (มาตรา 39(3) 
 

5. การบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-  งานวัดผล ประเมินผลฯ  
-  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
-  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ 
-  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-  งานนิเทศการศึกษา 
-  งานแนะแนวการศึกษา      
-  งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
-  งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
-  งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 
-  งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา 
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการโรงเรียน ประกอบด้วย  

1. นายคนึง  นันทะนะ    ประธาน 
2. นางแววดาว  ดวงมี    รองประธาน 
3. นางศิริจันทร์  นันทะนะ    กรรมการ 
4. นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์   กรรมการ 
5. นางปาริฉัตร  ต๊ะสินธุ    กรรมการ 
6. นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์   กรรมการ 
7. นางศุภศิริ  ผกามาศ    กรรมการ 
8. นางกัลยาณี  ผิวผ่อง    กรรมการ 
9. นางสาวผจงจิต  นิยม    เลขานุการ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในด้านการวางแผนปฏิบัติงานตามแผน การประเมินผลงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ งานบริหาร
วิชาการ และช่วยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. เป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านการวางแผนงานบริหารวิชาการ ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน
โครงการปฏิทินการปฏิบัติงาน 

3. เป็นกรรมการที่ปรึกษาให้ข้อมูลและพิจารณาในด้านการจัดแผนการเรียน โดยค านึงถึงความพร้อม 

ของสถานที่ บุคลากร วัสดุและอุปกรณ์ 
4. เป็นกรรมการช่วยในการจัดทาตารางสอนประเภทต่าง ๆ 

    5. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะนางานทั่วไปในฝ่ายบริหารงานวิชาการ เช่นการจัดครู เข้าสอน
แทนการพัฒนาการเรียนการสอน การควบคุมดูแลการเรียนการสอน การจัดสอนซ่อมเสริม การพัฒนาครู           
ด้านวิชาการการวัดผลและการประเมินผลการเรียน ฯลฯ 

    6. เป็นกรรมการช่วยในการควบคุมดูแลการเรียนการสอน 

    7. เป็นกรรมการที่ปรึกษาติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการบรหิาร 

หลักสตูรและวิชาการ 

ส านักงานทะเบียน 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการนิเทศงาน
วิชาการภายในโรงเรียน 

งานวัดผลและประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร 
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    8. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การตอบปัญหาทางวิชาการ 
การจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
    9. ร่วมบริหารงานฝ่ายบริหารงานวิชาการในงานต่าง ๆ ได้แก่ ร่วมบริหารงานฝ่ายวิชาการ บริหาร
แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล บริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
การนิเทศงานวิชาการ การบริหารงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   10. จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา (มาตรา39(4) 
    11. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด (ม.39(5) 

12. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการนิเทศงานวิชาการโรงเรียน ประกอบด้วย  

1. นายคนึง  นันทะนะ    ประธาน 
2. นางแววดาว  ดวงม ี    รองประธาน 
3. นางศิริจันทร์  นันทะนะ    กรรมการ 
4. นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์   กรรมการ 
5. นางปาริฉัตร  ต๊ะสินธุ    กรรมการ 
6. นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์   กรรมการ 
7. นางศุภศิริ  ผกามาศ    กรรมการ 
8. นางกัลยาณี  ผิวผ่อง    กรรมการ 
9. นางสาวผจงจิต  นิยม    เลขานุการ 

 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
นางแววดาว  ดวงมี 
หน้าที่รับผิดชอบ 

1. วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับรองผู้อานวยการฝ่ายการบริหารวิชาการและคณะกรรมการฯ 

2. ช่วยวางแผนงานวิชาการและช่วยจัดระบบการบริหารงานวิชาการ 

3. ร่วมด าเนินการจัดแผนการเรียนรู้ 
4. ควบคุม ดูแล และให้การช่วยเหลือครูที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ 

5. ประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของฝ่ายการบริหารวิชาการตามนโยบายของโรงเรียน 

6. ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการการบริหารวิชาการ 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มประจ าชั้น ประกอบด้วย 
1. นางศิริจันทร์  นันทะนะ     อนุบาลปีที่ 1 
2. นางสาวดวงกมล  ตลับนาค   อนุบาล 2 
3. นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์   ประถมศึกษาปีที่ 1 
4. นางสาวปาริฉัตร  ต๊ะสินธุ    ประถมศึกษาปีที่ 2                                                          
5. นางสาวฃนิดาพร  อ่อนฤทธิ์   ประถมศึกษาปีที่ 3 
6. นางแววดาว  ดวงมี    ประถมศึกษาปีที่4  
7. นางศุภศิริ  ผกามาศ    ประถมศึกษาปีที่ 5                                                           
8. นางกัลยาณี  ผิวผ่อง    ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

หน้าทีท่ีรับผิดชอบ 

  1. ดูแลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบและทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการของโรงเรียน 

  2. ควบคุม ดูแลคุณภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. ก าหนดงาน โครงการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

  4. นิเทศงานวิชาการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบ 

  5. บริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายวิชาการและโรงเรียน 

  6. รับผิดชอบพัฒนาห้องประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  7. ติดตาม ดูแล และประเมินผลงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  8. จัดทาระบบข้อมูลสถิติ เอกสารสรุปผลการปฏิบัติการ สารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  9. พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  10. จัดกลุ่มการเรียน/แผนการเรียน 

11. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

12. จัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
13. จัดตารางสอนร่วมกับหัวหน้าสายชั้น 

14. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

15. จัดด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผล เช่น จัดทาข้อสอบและกระดาษค าตอบ 

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

18. สรุปผลงานโครงการ/กิจกรรมและรายงาน 
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งานทะเบียน 
 นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์ 

หน้าทีท่ีร่ับผิดชอบ 

   1. ควบคุมดูแล ปรับปรุง และพัฒนางานทะเบียนให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ 
   2. ลงทะเบียนนักเรียนในระบบให้ถูกต้องรายงานทันเวลา 
   3. จัดทาทะเบียนนักเรียน ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักฐานการเรียน ปพ.1 และปพ.3 หลักฐานการ

แสดงผลการเรียนต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
   4. จัดเก็บหลักฐานการเรียน ปพ.1 ปพ.3 ทะเบียนนักเรียน หลักฐานการสมัครเรียน 
   5. จ าหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   6. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาให้แก่หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ 
   7. ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานทะเบียน ผ่านพัสดุโรงเรียน 

   8. จัดท าปฏิทินระยะเวลารับ – ส่งงาน และทางานของงานทะเบียน 
   9. จัดท า จัดหา แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
   10. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับคาร้องขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
   11. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มการพัฒนาต่างๆ 
   12. ประสานงาน ติดตามผู้เกี่ยวข้อง กรณีตรวจพบว่านักเรียนไม่สามารถจบหลักสูตรได้ 
   13. ติดต่อผู้ปกครองเก่ียวกับการจ าหน่ายนักเรียนที่ขาดเรียนนาน 
   14. จัดเก็บหลักฐานการเข้าเป็นนักเรียน การลาออก และอ่ืน ๆ 
   15. จัดท าทะเบียนนักเรียน รายชื่อนักเรียนในชั้นเรียนต่าง ๆ 
   16. จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน รับลงทะเบียนรายวิชา รายงานการจบการศึกษา 
   17. รับค าร้อง เสนอคาร้อง เพื่อดาเนินการ และการแจ้งผลคาร้อง 
   18. จัดท าบัญชีหรือทะเบียนควบคุมเอกสาร หลักฐานใบส าคัญต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ 
   19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบมาย 
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งานวัดผล และประเมินผล 
นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ควบคุม ดูแล ติดตามงานด้านการจัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 2. จัดทาแผนงานการวัดผล ก าหนดหลักเกณฑ์การดาเนินงานด้านการวัดผลประเมินผล 

 3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้งานวัดผลทั้งหมด 

 4. จัดเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัดผลให้เป็นระบบ 

 5. จัดท าข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนทุกภาคเรียน 

 6. ให้ความรู้ คาแนะนาการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล แก่คณะครูนักเรียน 

 7. จดัท าปฏิทินการวัดผล และประเมินผลการเรียน 

 8. จัดตารางสอบระหว่างระหว่างภาคเรียน สอบปลายภาค 

 9. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบและกรรมการควบคุมห้องสอบ 

 10. ตรวจสอบ ปพ.1 การเสนอลงนามอนุมัติผลการเรียนที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
 11. จัดทารายงานประเมินผลการเรียน รายงานนิเทศ การติดตามการเรียนการสอนซ่อมเสริม 

 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานแนะแนว 

นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานแนะแนวของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

 2. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานบริหารเงินทุนให้บังเกิดผลดี 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานแนะแนว 

 4. จัดท าเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานแนะแนว 

 5. บริหารศูนย์แนะแนวให้เป็นระบบ สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ 

 6. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ 

 7. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมคุณภาพการแนะแนว 

 8. ให้ค าปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับงานแนะแนว 

 9. จัดอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานแนะแนว 

 10. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพงานแนะแนว 

 11. ร่วมด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนางานแนะแนว 

 12. จัดท าวารสารแนะแนว 

 13. จัดหา ส่งเสริม เผยแพร่เกียรติคุณ ครูประจ าชั้นและครูแนะแนวดีเด่น 

 14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานห้องสมุด 
 นางกัลยาณี  ผิวผ่อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด 
 2. จัดท าโครงการปฏิบัติงาน แผนการใช้เงินห้องสมุด 
 3. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์เพ่ืออานวยความสะดวกในการให้บริการห้องสมุด 
 4. จัดหาหนังสือ เอกสาร วารสาร เพ่ือบริการครู นักเรียน และผู้ปกครองในชุมชน 
 5. จัดซ่อม บ ารุงรักษา เอกสาร วารสาร 
 6. ลงทะเบียนหนังสือในห้องสมุดให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกในการให้บริการ 
 7. ให้ค าแนะนาในการใช้ห้องสมุด 
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมายเป็นครั้งคราว 
9. เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรต่าง ๆ ในการใช้ห้องสมุดให้ถูกต้อง 
10. จัดหนังสือท่ีเป็นประโยชน์ไว้บริการให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ 
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักและสนใจในการค้นหาความรู้จากห้องสมุด 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานแผนงาน โครงการและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียนและสภาพความจาเป็นของท้องถิ่น 

 2. ปฏิบัติหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานประเมินตนเอง (SAR) (SSR) 
 3. ประสานงานด้านแผนงานของโรงเรียนกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 
 4. ควบคุมการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียน 

 5. จัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจาปี 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาตามข้อ 1 

 6. รายงานผลการสรุป และประเมินโครงการเสนอโรงเรียน 

 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. การบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
 3.1 โครงการสร้างการบริหารทั่วไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อานวยการโรงเรยีน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

- งานธุรการ 

- งานเวร – ยาม 

- งานยานพาหนะ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานอาคารสถานท่ี 

- สามะโนนักเรียน 

- โครงการพิเศษ 

- งานกิจการนักเรียน 

- งานคณะส ี

- งานกีฬา 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

- งานสหกรณ ์

- งานอนามัย 

- งานโภชนาการ 
 

- งานความสัมพนัธ์ชุมชน 

- งานเลขาคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ชมรมผู้ปกครองฯ 

- งานสวัสดิการนักเรียน 

- งานอ่ืนๆ 
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3.2 โครงสร้างส านักงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
นางสาวเปรมทิพย์   เผือกพันธ์ 

มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 
1. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศ 

ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสภาพความจาเป็นของท้องถิ่น 
2. ประสานงานด้านแผนงานของงานบริหารทั่วไปกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 

การศึกษา 
3. ควบคุมการใช้งบประมาณตามงาน/โครงงานของการบริหารทั่วไป 
4. จัดท าแผนงานบริหารทั่วไป ระยะ 3 ปี ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาตามข้อ 1 
5. รายงานผลการสรุปและประเมินงาน/โครงการ เสนอโรงเรียน 
6. รวบรวมข้อมูลการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านงานบริหารทั่วไป 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานเวร – ยาม ประกอบด้วย 
 นางสาวเปรมทิพย์   เผือกพันธ ์
มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 

1. จัดครู – อาจารย์ และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม กลางวันและกลางคืน 
2. ควบคุม ดูแล ประสานงาน การอยู่เวร – ยาม ของครู อาจารย์และลูกจ้าง 
3. จัดหาอุปกรณ์และบ ารุงรักษาห้องเวร – ยาม 
4. จัดหา น าเสนอ ในกรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม ขออนุญาตไม่มาปฏิบัติหน้าที่ 
5. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม เสนอผู้อานวยการทุกภาคเรียน 
 

ผู้อานวยการโรงเรยีน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

อาคารสถานท่ี กิจกรรมนักเรียน ประชาสมัพันธ์ ความสัมพันธ์ชุมชน 
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งานประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย  
 นางปาริฉัตร  ต๊ะสินธุ 

นางศุภศิริ  ผกามาศ 
มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 

1. วางแผนและด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2. ท าหน้าที่ตอบข้อซักถาม ให้ข่าวสาร และอานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคคลหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่มา 

ติดต่อหรือเยี่ยมชมโรงเรียน 

 3. ท าหน้าที่ด้านสื่อสาร การคมนาคมในโรงเรียนและการติดต่อภายในโรงเรียน 

 4. ติดตาม รวบรวม และเผยแพร่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 

 5. ควบคุมสัญญาณเตือนเวลา 
 6. รับแจ้งข่าวสารข้อมูลและนาเสนอผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลนั้น 

 7. ควบคุม ดูแลจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการบริหาร 

 8. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย 
 นางเปรมทิพย์  เผือกพันธ์ 
มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 

1. ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม 

2. จัดบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

3. ร่วมวางแผนก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่และการบ ารุงรักษา 
4. เสนอแผนงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเสนองบประมาณประจาปีต่อฝ่ายบริหาร 

5. จัดสถานที่สาหรับงานพิธีและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดยการตกแต่งให้สวยงาม 

6. ดูแล รักษา ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม 

7. ร่วมจัดสถานที่ในพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยการตกแต่งให้สวยงาม 

8. ร่วมวางแผนและเสนองบประมาณในการจัดบรรยายสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

9. จัดทาสถิติข้อมูล และการทาวิจัยเพื่อปรับปรุงงานบริการให้บรรลุเป้าหมาย 

10. ประเมินงานฝ่ายบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงงานในปีต่อไป 

11. จัดคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนการปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
12. วางแผนปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 
13. จัดสถานที่ให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน 

14. จัดหาวัสดุอปุกรณ์ให้สอดคล้องกับห้องฝ่ายต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างมี 
15. ควบคุมดูแลรักษาวางแผนแนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ 
16. จัดเก็บซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของอาคารเรียนที่ชารุดเสียหาย 
17. จัดบุคลากรรับผิดชอบอาคารเรียน อาคารเรียนประกอบต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร 
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18. ติดตามควบคุมดูและการปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
19. ส ารวจระบบไฟฟ้า การจัดระบบ และวางแผนป้องกันอัคคีภัย 

20. จัดทาทะเบียนข้อมูล ประวัติ แผนผังอาคารสถานที่ 
21. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

งานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
นางกัลยาณี  ผิวผ่อง 
นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์ 

มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวันพิธีส าคัญต่าง ๆ 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมงานบริหารชุมชนตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

3. บริการให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ และงานการกุศลชุมชน 

4. ประสานงานกับอาคารสถานที่ ในการตกแต่งบริเวณที่รับผิดชอบ 

5. ร่วมกันปรึกษา วางแผน แบ่งคณะสีในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 

6. ควบคุมดูแลประสานงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมอิสระ กิจกรรมชุมชน 

7. จัดทาแผนการสอน การฝึกอบรม และการวัดผลของกิจกรรมนั้น ๆ 

8. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
9. ติดตามวิเคราะห์ ประเมินผล การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

10. ด าเนินการให้มี คณะกรรมการนักเรียน ตามข้อบังคับ 

11. ควบคุม ดูแล ประสานงาน เป็นที่ปรึกษาให้คณะกรรมการนักเรียน 

12. สรุปและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่งานระเบียบวินัยเสนอผู้อานวยการก่อนสิ้นภาคเรียน 
 

งานกีฬา ประกอบด้วย 
นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์ 
นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์ 

มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 
1. วางแผนและก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนประสานงานกับ 

หน่วยงานต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬา 
2. ควบคุม ดูแล ให้ค าแนะนาในการดาเนินงานของคณะกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาของโรงเรียนและชุมชนที่เก่ียวข้อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

งานสหกรณ์ ประกอบด้วย 
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นางแววดาว  ดวงมี 
นางศิริจันทร์  นันทะนะ 

มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 
1. วางแผนการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการจัดกิจกรรมสหกรณ์ 

ในสถานศึกษา 
2. จัดหาสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จาเป็นและเหมาะสมบริการแก่สมาชิก 

3. ประชาสัมพันธ์ระดมทุนจากบุคลากรในโรงเรียนให้กว้างขวาง 
4. สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

จากสมาชิกให้กับโรงเรียน 

5. จ าหน่ายสินค้าราคาที่ต่ ากว่า หรือเท่ากับท้องตลาดทั่วไป 

6. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และบริหารงานสหกรณ์เพ่ือให้เกิดผลดีแก่สมาชิกและ 
โรงเรียน 

7. จัดประชุมผลการดาเนินงานของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกรับทราบเป็นระยะ 

8. เก็บข้อมูลสถิติของการบริการงานสหกรณ์ 
9. ด าเนินการปันผลกาไรให้แก่สมาชิกเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

งานอนามัย ประกอบด้วย 
 นางชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์ 
มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับอนามัยโรงเรียน 

2. จัดท าโครงการปฏิบัติงานแผนการใช้เงินของงานอนามัยโรงเรียน 

3. ควบคุมดูแลการใช้ห้องพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่ บริการตลอดเวลา 

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเวชภัณฑ์ เพื่อบริการด้านอนามัยโรงเรียน 

5. ท าทะเบียน บันทึกเก่ียวกับงานอนามัยโรงเรียน 

6. ประสานงานกับโรงพยาบาล ในกรณีที่จะต้องส่งตัวนักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาล 

7. ประสานกับผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย 

8. เผยแพร่ความรู้ในด้านงานอนามัยแก่ครู นักเรียน ตลอดจนชุมชน 

9. จัดให้มีการอบรมผู้นาอนามัยแก่นักเรียนเป็นประจ าทุกปี 
10. จัดท าบันทึกหรือรายงานเกี่ยวกับอนามัยเป็นประจา 

11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมายเป็นครั้งคราว 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

งานสวัสดิการนักเรียน ประกอบด้วย 
 นางกัลยาณี  ผิวผ่อง 
 นางแววดาว  ดวงมี 
มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 

1. ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับทุนอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนที่รับทุน 

2. จัดท าข้อมูลนักเรียนขาดแคลนและจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุน 

3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เด็กได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม 
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การบริหารบุคคล ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

          1.นายคนึง   นันทะนะ                            หวัหน้า   
 2.นางกัลยาณี  ผิวผ่อง           ผู้ช่วย 
 3.นางสาวปาริฉัตร  ต๊ะสินธุ                       ผูช้่วย 
 4.นางศิริจันทร์  นันทะนะ                         ผูช้่วย 
 5.นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์                  ผู้ชว่ยและเลขา 
 

มีหน้าม่ีความรับผิดชอบ 
1. วางแผนงาน/โครงการฝ่ายของบุคคลเพ่ือจัดทาแผนปฏิบัติการร่วมกับงานแผนงาน 

2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. จัดเตรียมเอกสาร คู่มือการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการแก่ครู และประชาสัมพันธ์ 
4. ก ากับดูแลการจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานบริหารบุคคล 
5. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรการบริหารงานบุคคล 

6. พิจารณาหนังสือเข้า หนังสือออก ควรให้ผู้ใด ฝ่ายใดรับผิดชอบต่อไป ส่งตามก าหนดเวลา และ 
กลั่นกรองงานก่อนเสนอหัวหน้าสถานศึกษา ทั้งนี้ให้ยึดระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

7. ควบคุมดูแล ด าเนินงานเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคล การโต้ตอบหนังสือในเรื่องบุคคลบริการชุมชน 
ควบคุมบัญชี วันลา มาสาย ของครู รวมถึงเรื่องที่เก่ียวกับผลประโยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด 

8. ด าเนินการพิจารณา แนะน า ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินฝ่ายบุคคล 

9. วิเคราะห์ บันทึก สรุป หนังสือราชการและนามาเป็นข้อมูลประกอบการบริหาร 

10. การประเมินผลงานฝ่ายบุคคล 

11. วางแผนงาน/โครงการของฝ่ายบุคคลเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ 

12. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานฝ่ายบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย 

13. การประเมินผลงานบุคคลากร 

14. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานบุคคลากร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-  งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
-  งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
-  งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
-  งานวินัยและการรักษาวินัย 
-  งานทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง 
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15. วางแผนงานบุคคลและร่วมจัดระบบการบริหารงานฝ่ายบุคลากร 

16. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคล 

17. พิจารณาการลาของข้าราชการครู 
18. การวางแผนอัตรากาลังการจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19. การด าเนินการทางวินัยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
20. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ 
           1.นายคนึง   นันทะนะ                            หวัหน้า   
 2.นางกัลยาณี  ผิวผ่อง           ผู้ช่วย 
 3.นางแววดาว  ดวงมี                              ผูช้่วย 
 4.นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์                    ผูช้่วย 
 5.นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์                  ผู้ชว่ยและเลขา 

 
 มีหน้าม่ีความรับผิดชอบ 
 1. การจัดท าและเสนองบประมาณ 
 2. การจัดสรรงบประมาณ 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

-  งานจัดสรรงบประมาณ 
-  งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการใช้เงิน 
   และผลการด าเนินงาน 
-  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-งานบริหารการเงิน 
-  งานบริหารบัญชี 
-  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
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5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุสินทรัพย์ 
8. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นางกัลยาณี  ผิวผ่อง 
 
คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ 
 นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์ 

 
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์ 
มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 

1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. สนับสนุนข้อมูลให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดาเนินการตามที่มติ 
3. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดการประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

4. จัดทารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบหรือถือปฏิบัติ 
5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ การอนุญาต สั่งการ 

6. เร่งรัดการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

งานสวัสดิการนักเรียน ประกอบด้วย 
 นางกัลยาณี  ผิวผ่อง 
 นางแววดาว  ดวงมี 
มีหน้ามี่ความรับผิดชอบ 

1. ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับทุนอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนที่รับทุน 

2. จัดท าข้อมูลนักเรียนขาดแคลนและจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุน 

3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เด็กได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม 
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หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 นางกัลยาณี  ผิวผ่อง 

มีหน้าม่ีความรับผิดชอบ 
1. ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินให้ด าเนินการไปตาม 

ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ โดยถูกต้อง รวมทั้งงานอื่นที่เก่ียวข้องกับสายงาน ซึ่งมิได้ระบุไว้ให้ผู้ใดรับผิดชอบ 

 2. รับ จ่าย เบิก ถอน ฝาก โอน และเก็บรักษาเงินให้ถูกต้องทั้งเงินงบประมาณนอกงบประมาณ 

 3. ท าทะเบียนคุมเงินทุกหมวด เงินที่จัดสรรให้สายชั้นต่าง ๆ 

4. ด าเนินการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในส่วนโรงเรียนเป็นผู้เบิก 

5. ติดต่อประสานงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณกับสานักงาน 

เขตพื้นท่ีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. จัดทาหลักฐาน รายละเอียดต่าง ๆ ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน-จ่ายเงินงบประมาณเงินเดือนของ 
ข้าราชการครูในสังกัด 

7. จัดทาหลักสูตร รายละเอียดต่าง ๆ ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกเงิน-จ่ายเงินงบประมาณเงินค่าจ้าง
ประจาของลูกจ้างในสังกัด 

8. จัดทารายละเอียด ตรวจสอบการโอนเงินเดือนของข้าราชการครู และค่าจ้างของลูกจ้างประจาใน 
สังกัด 

9. จัดทารายละเอียดการล้างหนี้เบิกเงือน-จ่ายเงินเดือน 

10. จัดทารายละเอียด ตรวจสอบการค านวณภาษีเงินได้ประจาปีของข้าราชการครู และลูกจ้างใน 
สังกัด 

11. จัดทารายละเอียด ตรวจสอบเกี่ยวกับ ภงด.90 และ ภงด.91 

12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ(งานพัสดุ)ประกอบด้วย  
 นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์ 

มีหน้าม่ีความรับผิดชอบ 
1. ลงรับเรื่องขออนุมัติ ซื้อ/จ้าง/ซ่อม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. พิจารณาตามระเบียบพัสดุรวบรวมรายงานขอซื้อ/จ้าง ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ 

จากโรงเรียน วิธีเสนออนุมัติซื้ออนุมัติจ่ายโดยผ่านรองฯผู้อานวยการบริหารงบประมาณและเป็นประธาน
กรรมการจัดซื้อ/จ้างร่วมกับพัสดุของกลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายต่าง ๆ 

3. รับรองรายงานขอซื้อ/จ้าง ตรวจสอบราคามาตรฐานพร้อมทั้งควบคุมงบประมาณ 

4. ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพ่ือเสนอขออนุมัติของฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

5. เป็นผู้สั่งจ่ายและควบคุมดูแลการเบิกจ่าย 

6. พิจารณาเสนอขอซ่อมแซมพัสดุที่ชารุด 

7. ลงบัญชีควบคุมการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายต่างๆ 

8. ลงบัญชีคุมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
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9. ลงทะเบียนรับ-จ่ายตามรายงานขอซื้อ/จ้าง เกี่ยวกับครุภัณฑ์ พร้อมทั้งลงทะเบียนครุภัณฑ์และรหัส 
หมายเลขครุภัณฑ์ 

  10. เก็บรวบรวมเอกสารรับ-จ่ายที่ลงบัญชีเรียนร้อยแล้วให้เป็นระเบียบ 

  11. พิจารณาตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่าย 

  12. ด าเนินการเสนอเรื่องการยืนยันพัสดุและอานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่มาติดต่อ ขอยืม 

  13. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจาปี 
  14. ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กรณีมีพัสดุของโรงเรียนสูญหายการจาหน่ายพัสดุ 

ภายหลังที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี 
  15. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินผลปฏิบัติงานของโรงเรียน 

  16. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กรมจัดสรรให้ทุกวิธีตามวงเงินที่ 
ได้รับจัดสรรประจ าปี 

17. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบริหารงานพัสดุโรงเรียนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุและอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการโรงเรียน 

18. จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ค่าซ่อมแซม,ค่าจ้างทาสิ่งของ) 
19. พิจารณาเสนอขออนุมัติซ่อมแซมพัสดุที่ชารุด 

20. ด าเนินการและจัดทาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน 

21. ด าเนินการและจัดทาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและค่าวัสดุบริโภคของโรงเรียน 

22. จัดท าบัญชีวัสดุเงินสวัสดิการและวัสดุบริโภค 

23. เบิกจ่ายพัสดุของโรงเรียน 

24. พิจารณาการตรวจรับเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่าย 

25. จัดเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

26. จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวกับงานพัสดุ เพื่อใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานของโรงเรียน 
27. ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

5.3 คณะกรรมการการบริหารงบประมาน 
 1.นายคนึง   นันทะนะ                            หวัหน้า   
 2.นางกัลยาณี  ผิวผ่อง           ผู้ช่วย 
 3.นางแววดาว  ดวงมี                              ผูช้่วย 
 4.นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์                    ผูช้่วย 
 5.นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์                  ผู้ชว่ยและเลขา 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 2. การจัดสรรงบประมาณ 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
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 5. การบริหารการเงิน 
 6. การบริหารบัญชี 
 7. การบริหารพัสดุสินทรัพย์ 
 8. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.4 หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 นางกัลยาณี  ผิวผ่อง 
 
หัวหน้าความรับผิดชอบ 

1. ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินให้ด าเนินการไปตาม
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ โดยถูกต้อง รวมทั้งงานอื่นที่เก่ียวข้องกับสายงาน ซึ่งมิได้ระบุไว้ให้ผู้ใดรับผิดชอบ 

2. รับ จ่าย เบิก ทอน ฝาก โอน และเก็บรักษาเงินให้ถูกต้องทั้งเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ 
3. ท าทะเบียนคุมเงินทุกหมวด เงินที่จัดสรรให้สายชั้นต่างๆ 
4. ด าเนินการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในส่วนโรงเรียนเป็นผู้เบิก 
5. ติดต่อประสานงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณกับส านักงานเขตพ้ืนที่

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5.5คณะกรรมการงานธุรการฝ่ายบริหารงบประมาณ(การเงิน)ประกอบด้วย 
 1.นายคนึง   นันทะนะ                            หวัหน้า   
 2.นางกัลยาณี  ผิวผ่อง           ผู้ช่วย 
 3.นางแววดาว  ดวงมี                              ผูช้่วย 
 4.นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์                    ผูช้่วย 
 5.นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์                  ผู้ชว่ยและเลขา 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. รับ – ส่งหนังสือราชการ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ 
2. จัดเก็บหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณฯ 
3. พิจารณาขออนุมัติท าลายหนังสือราชการที่หมดสภาพการใช้งานตามระเบียบงาน 

สารบรรณ 
4. รับผิดชอบการแยกหนังสือ และการติดตามหนังสือราชการจากฝ่ายต่างๆ 
5. รับผิดชอบการเสนองานต่อสู้ผู้อ านวยการฯ หลังจากหัวหน้าฝ่ายพิจารณากลั่นกรอง 
6. เก็บสถิติหนังสือเข้าออก 
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7. เก็บรวบรวมหนังสือราชการ ระเบียบปฏิบัติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณทุกฉบับ 
เพ่ือประโยชน์ในการค้นหา อ้างอิง และติดตามงานสารบรรณ 

8. ติดต่อประสารงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณ 
9. ต้อนรับแขกอ านวยความสะดวกต่อราชการชั้นผู้ใหญ่ 
10. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ของทางราชการไว้บริการแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
11.  ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ การใช้น้ าประปา การใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน 
12. อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มาประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการ

งบประมาณ 
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
14.  ออกใบประกาศเกียรติคุณผู้มอบเงินให้โรงเรียน 

 
5.6คณะกรรมการการบริหารงบประมาณ(การเงิน)ประกอบด้วย 
          1.นายคนึง   นันทะนะ                            หวัหน้า   
 2.นางกัลยาณี  ผิวผ่อง           ผู้ช่วย 
 3.นางแววดาว  ดวงมี                              ผูช้่วย 
 4.นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์                    ผูช้่วย 
 5.นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์                  ผู้ชว่ยและเลขา 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดท าบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุกประเภท และ / หรือทะเบียนการรับ – จ่ายเงินทุกประเภท 
2. จัดท า ดูแล เก็บรักษาเอกสารการเงินทุกประเภท ส าเนาเอกสารทุกอย่าง 
3. จัดท ารายงานเกี่ยวกับการเงินตามท่ีก าหนดเงินอุดหนุนและเงินงบประมาณ ตลอดจนเงินอ่ืนๆ 
4. ศึกษาท าความเข้าใจกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด 
5. จัดท าระเบียบคุมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิและเอกสารการเงินทั่วไป 
6. จัดท าฎีกา หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิและเอกสารการเงินทั่วไป 
7. ควบคุมการเบิกจ่าย และการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเก็บรักษา

ใบเสร็จรับเงิน ส าเนาใบเสร็จรับเงิน จัดท าบัญชีคุมใบเสร็จรับเงิน 
8. จัดท าเอกสาร ทะเบียน บัญชี หลักฐานทางการเงินทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
9. ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
10. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อราชการทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการการท าเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
 1.นายคนึง   นันทะนะ                            หวัหน้า   
 2.นางกัลยาณี  ผิวผ่อง           ผู้ช่วย 
 3.นางแววดาว  ดวงมี                              ผูช้่วย 
 4.นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์                    ผูช้่วย 
 5.นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์                  ผู้ชว่ยและเลขา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไข้นอก ไข้ใน 
2. จัดท าหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล 
3. เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ลงรับชื่อขออนุมัติ ซื้อ / จ้าง/ ซ่อม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. พิจารณาตามระเบียบพัสดุรวบรวมรายงานขอซื้อ / จ้างตามที่รับความเห็นชอบจาก 

ผู้อ านวยการจากโรงเรียน วิธีเสนออนุมัติซื้ออนุมัติจ่ายโดยผ่านรองฯผู้อ านวยการบริหารงบประมาณและเป็น
ประธานกรรมการจัดซื้อ/จ้างร่วมกับพัสดุของกลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายต่าง ๆ 
 3. รับรองรายงานขอซื้อ/จ้าง ตรวจสอบราคามาตรฐานพร้อมทั้งควบคุมงบประมาณ 
 4. ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพ่ือเสนอขออนุมัติของ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 5. เป็นผู้สั่งจ่ายและควบคุมดูแลการเบิกจ่าย 
 6. พิจารณาเสนอขอซ่อมแซมพัสดุที่ช ารุด 
 7. ลงบัญชีควบคุมการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายต่างๆ 
 8. ลงบัญชีคุมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
 9. ลงทะเบียนรับ-จ่ายตามรายงานขอซื้อ/จ้าง เกี่ยวกับครุภัณฑ์ พร้อมทั้งลงทะเบียน 
ครุภัณฑ์และรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ 
 10. เก็บรวบรวมเอกสารรับ-จ่ายที่ลงบัญชีเรียนร้อยแล้วให้เป็นระเบียบ 
 11. พิจารณาตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่าย 
 12. ด าเนินการเสนอเรื่องการยืนยันพัสดุและอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่มา 
ติดต่อ ขอยืม 
 13. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 14. ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กรณีมีพัสดุของโรงเรียนสูญหาย 
การจ าหน่ายพัสดุภายหลังที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
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 15. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐานในการประเมินผลปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียน 
 16. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กรมจัดสรรให้ทุกวิธี 
ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 
 17. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบริหารงานพัสดุโรงเรียนตามระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 18. จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง(ค่าซ่อมแซม, 
ค่าจ้างท าสิ่งของ) 
 19. พิจารณาเสนอขออนุมัติซ่อมแซมพัสดุที่ช ารุด 
 20. ด าเนินการและจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน 
 21. ด าเนินการและจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและค่าวัสดุบริโภค 
ของโรงเรียน 
 22. จัดท าบัญชีวัสดุเงินสวัสดิการและวัสดุบริโภค 
 23. เบิกจ่ายพัสดุของโรงเรียน 
 24. พิจารณาการตรวจรับเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่าย 
 25. จัดเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
 26. จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวกับงานพัสดุ เพื่อใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 27. ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
5.8 คณะกรรมการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ การเบิก – จ่ายและรหัสหมายเลข
ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 
 1.นายคนึง   นันทะนะ                            หวัหน้า   
 2.นางกัลยาณี  ผิวผ่อง           ผู้ช่วย 
 3.นางแววดาว  ดวงมี                              ผูช้่วย 
 4.นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์                    ผูช้่วย 
 5.นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์                  ผู้ชว่ยและเลขา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์และรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ 
 2. ลงประวัติการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
 3. จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
 4. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
 5. ตีราคาและคิดค่าเสื่อมราคาเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
 6. จัดท ารายงานมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
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 7. ด าเนินการหาผู้รับผิดชอบตามระเบียบฯกรณีที่มีพัสดุของโรงเรียนสูญหายและการจ าหน่ายพัสดุ 
 8. ด าเนินการเกี่ยวกับการยืมพัสดุและทวงถามเมื่อครบก าหนดพร้อมทั้งอ านวยความ 
สะดวกให้แก่ผู้ที่มาติดต่อขอยืม 
 9. พิจารณาการตรวจรับ เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่าย 
 10. จัดเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
 11. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 12. ด าเนินการและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 13. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและรหัสหมายเลข 
ทรัพย์สิน 
 14. ลงประวัติการซ่อมแซม บ ารุงรักษาเกี่ยวกับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 15. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ 
 16. ตีราคาและคิดค่าเสื่อมราคาเก่ียวกับค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 17. รายงานผลการตรวจรับเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่าย 
 18. จัดเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
 19. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุเพ่ือใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 20. จัดเก็บรวบรวมประกอบเอกสารการเบิกจ่าย 
 21. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุเพ่ือใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 22. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


