คู่มือการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโป่ ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

1. ผู้อานวยการโรงเรียน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๑. บริหารโรงเรียนให้เป็ นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล
๒. กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ระเบียบ
และกฎข้อบังคับของโรงเรียนเพือ่ เป็ นแนวปฏิบตั ิ ของครูและนักเรียน
๓. เป็ นประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา และเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๔. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน
ตลอดจนพัฒนาบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนการสอน
๕. กาหนดดูแลการบริหารงานกลุ่มบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทัวไป
่
ให้ดาเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. จัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ภาระงานสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
๗. ควบคุมและดูแล ให้การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธตี ามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาหนด
๘. ดูแลรับผิดขอบ มอบหมายงาน/ภารกิจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทัง้ กากับ
ติดตามและ ประเมินผลงาน
๙. พิจารณาเสนอความดีความขอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
และ พิจารณาลงโทษในกรณีทม่ี กี ารกระทาความผิด
๑๐. ประสานงานกับขุมซน และหน่วยงานต่างๆ
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลดีต่อการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียน

2. คณะกรรมการบริ หารโรงเรียน
2.๑ ผูอ้ านวยการโรงเรียน
๒.2 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
2.๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
2.4 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัวไป
่
2.๕ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๑. เป็ นทีป่ รึกษาผูอ้ านวยการ เกีย่ วกับการบริหารโรงเรียน
๒. เป็ นทีป่ รึกษาด้านการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาโรงเรียน
๓. แก้ปัญหา ให้คาแนะน่า และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน
๔. กากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม
ให้การบริหารงานและการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากร ในสถานศึกษาเป็ นไปตามคู่มอื ครู
5. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๖. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

3. กลุ่มบริ หารงานวิ ชาการ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๑. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒. จัดทาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องโรงเรียน
๓. จัดทาแผนการประเมินผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรแกนกลางและสาระเพิม่ เติมของ
รายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระ
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรูข้ องกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละจัดทารายวิชาพร้อม
เกณฑ์การประเมิน
๔. กาหนดสิง่ ทีต่ อ้ งการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ของโรงเรียนพร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแกไขผูเ้ รียน
๔. กาหนดรายการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
๖. กาหนดวิธกี ารเทียบโอนผลการเรียน จานวนรายวิชา จานวนหน่วยกิต
เพือ่ เทียบการโอนผลการเรียน
๗. กาหนดแนวทางการจัดการเรียนรูข้ องกลุ่มสาระต่างๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนพร้อมทัง้
แนวทางวัดและประเมินผล
๘. สนับสนุ นการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การวัดประเมินผลการเรียนรูแ้ ละตัดสิน ผลการเรียนตามแนวทางทีก่ าหนด
๙. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูส้ าระการเรียนรู้
รายปี /รายภาค และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑๐. ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
เพือ่ ให้สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑. นิเทศ กากับ ติดตาม การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ แก้ไขบัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา

4. กลุ่มบริ หารงานงบประมาณ

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
๑. เป็ นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๒. พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพโดยเน้นการมีสว่ นร่วม
๓. จัดบุคลากรรับผิดขอบการดาเนินงานในงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ
๔.
กาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดขอบในการปฏิบตั งิ านของกลุ่มบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ของโรงเรียน
๕. วางแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ให้การดาเนินงานต่างๆ
ของกลุ่มบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ส่งเสริมสนับสนุนครู และบุคลากร ให้มคี วามรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านในกลุ่มบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปั ญหา
และเป็ นทีป่ รึกษาให้ครูและบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน ในกลุ่มบิหารงบประมาณ
ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. เป็ นผูน้ าในการแก้ปัญหาทางด้านบริหารงบประมาณและร่วมในการดาเนินงานของงานต่างๆ
ของ กลุ่มบริหารงบประมาณให้ปฏิบตั งิ านด้วยความราบรื่น
๙.
สรุปประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณและจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริหารงบประมาณเสนอผูบ้ ริหาร
๑๐. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานบริหารงานงบประมาณ
๑. เป็ นทีป่ รึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน
๒. ร่วมกันกาหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน
และติดตามประเมินผลงาน
๓. นิเทศติดตามการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ให้เป็ นไปตามระเบียบของ ราชการ นโยบาย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๔. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ
ในโรงเรียนเพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ านของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ประสานงานเกี่ยวกับงานสานักงานและจัดทาสารสนเทศกลุ่ม
๗. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน - การบัญชี
พัสดุและสินทรัพย์ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๘. ประสานงานเกีย่ วกับจัดทาข้อตกลงปฏิบตั ริ าชการ
๙. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
และระบบควบคุมภายในให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๑๐. ประสานงานกับงานสานักงานผูอ้ านวยการ
งานสัมพันธ์กบั ส่วนราชการโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน
๑๑. บริหารงาน วางแผน กากับ และติดตามผลของกลุ่ม
๑๒. ประเมินผลงานและการปฏิบตั งิ านกลุ่มบริหารงบประมาณ

๑๓. จัดทาแผนการจัดทาข้อตกลงและการปฏิบตั ริ าชการ
๑๔. ประสานทุกกลุ่มงานทีมสี ว่ นเกีย่ วข้องในการกาหนดตัวซีว้ ดั
๑๔. กากับ ติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเพือ่ การปรับปรุงพัฒนา
ให้เข้าถึงเกณฑ์ตวั ซีว้ ดั ทีก่ าหนด
๑๖. จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านของกลุ่มบริหารงบประมาณ
๑๗.
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบตั กิ าร
๑๘. รวบรวมและจัดทารายงานเพือ่ เสนอต่อเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๑๙. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษา
๒๐. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานการเงินและการบัญชี
๑. กากับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและ เป็ นปั จจุบนั
๒. จ่ายเงินทุกประเภททีม่ รี ะเบียบให้จ่ายได้ และได้รบั อนุมตั จิ ากผูอ้ านวยการสถานศึกษาแล้ว
๓. จัดทาสมุดเงินสด ทะเบียน และรายงานการเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
๔. จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจาปี งบประมาณ
5. จัดเก็บ น่าส่ง จัดทาบัญชี เงินภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายของส่วนตัว
๖. จัดทะเบียนเงินฝากกระแสรายวัน ประเภทเงิน บ.ก.ศ. และจัดทางบเทียบยอดประจาเดือน
๗. จัดทาทะเบียนเงินฝากกระแสรายวัน ประเภทเงิน โครงการ ส.อ.ร. และจัดทางบเทียบยอด
ประจาเดือน
๘. จัดทาทะเบียนคุมเงิน งบประมาณ ทีไ่ ด้รบั แล้ว จัดสรร และรายงานประจางวด (ปี ละ ๒ ครัง้ )
๙.รวบรวม จัดทาสถิติ เกีย่ วกับงานการเงินทุกประเภท
เพือ่ จัดทารายงานประจางวดและประจาปี
๑๐. รวบรวม ตรวจสอบ จัดทา และจัดส่งหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณทุกหมวด
๑๑. จัดทาใบเบิกเงิน งบประมาณ (แบบ ๓๔๐) และรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่ง ตาม
กาหนดเวลา
๑๒. จัดทาหนังสือการใช้สทิ ธิเบิกเงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณ
๑๓. จัดทาทะเบียนเงินงบประมาณทุกประเภทในส่วนทีเ่ กีย่ วช้อง
๑๔. จัดทาแบบ ภงด. ๑ก และใบรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายของบุคลากรในโรงเรียน

๑๔.
จัดทาทะเบียนเงินฝากกระแสรายวันประเภทเงินงบประมาณและจัดส่งงบเทียบยอดประจาเดือน
๑๖. จัดทาหลักฐาน รับ - จ่าย เงินประจาส่งธนาคารและรายบุคคล
๑๗. เป็ นกรรมการตรวจสอบรายรับ – จ่ายเงินประจาวันและรายงานตามแบบบันทึก
๑๘. เป็ นกรรมการการรับ – ส่งเงินทุกประเภท
๑๙. เป็ นกรรมการฝากเงินธนาคารทุกประเภท
๒๐. เป็ นกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตูเ้ ก็บเงิน
๒๑.
กากับติดตามและประเมินผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและ
เป็ นปั จจุบนั
๒๒. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบพัสดุและสินทรัพย์
๑. ตัง้ คณะกรรมการหรือบุคลากร สารวจวัสดุครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ อาคาร
และสิง่ ก่อสร้างทัง้ หมดเพือ่ ทราบ สภาพการใช้งาน
๒. จาหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็ นไปตามระเบียบในกรณีทห่ี มดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์
๓. จัดทาทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ให้เป็ นปั จจุบนั
ทัง้ ทีซ่ อ้ื หรือจัดหาจากเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ตลอดจนได้รบั การบริจาคทีย่ งั ไม่ได้บนั ทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุม ราคา วันเวลาทีไ่ ด้รบั สินทรัพย์
๔. จดทะเบียนเป็ นราชพัสดุสาหรับทีด่ นิ อาคาร และสิง่ ก่อสร้างในกรณีทย่ี งั ไม่ดาเนินการ
และทีย่ งั ไม่
สมบูรณ์ให้ประสานงานเพือ่ ดาเนินการให้เป็ นปั จจุบนั และให้จดั ทาทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็ น
ปั จจุบนั
5. จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา
๖. จัดทาระเบียบการใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นขอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

๗. ในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ดาเนินการจัดทาเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑ์
สิง่ ก่อสร้างในกรณีทเ่ี ป็ นมาตรฐาน
๘. ในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ดาเนินการตัง้ คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการ
ของครุภณ
ั ฑ์สงิ่ ก่อสร้างในกรณีทไ่ี ม่เป็ นแบบมาตรฐาน โดยดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบ
๙. จัดซือ้ จัดจ้าง โดยตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะ ประกาศ จ่าย-ขายแบบรูป
รายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาของโดยคณะกรรมการ
จัดทาสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องให้แก่
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินวางฎีกาเบิกเพือ่ จ่ายแก่ผขู้ าย/ผูจ้ ้าง
๑๐. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ให้เป็ นปั จจุบนั
๑๑. กาหนดระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้สนิ ทรัพย์
๑๒. กาหนดให้ผมู้ คี วามรับผิดขอบในการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามระบบ
๑๓. แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี อย่างสม่าเสมอ
๑๔. ตรวจสอบสภาพและบารุงรักษา และซ่อมแซมทัง้ ก่อนและหลังการใช้งาน
สาหรับทรัพย์สนิ ทีม่ ี สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตงั ้ คณะกรรมการขึน้ พิจารณาและทาจาหน่าย
หรือขอรือ้ ถอนกรณีเป็ นสิง่ ปลูกสร้าง
๑5.
ดาเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างให้เป็ นไปตามแผนงาน/และจานวนเงินงบประมาณทีแ่ ต่ละกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระได้รบั ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
๑๖. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระเกีย่ วกับการเซ็นใบตรวจรับใบเบิก
๑๗. ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบเป็ นปั จจุบนั
๑๘. จัดทาบัญชีควบคุมการขออนุมตั ใิ ช้เงินประเภทต่างๆ ของหมวด/ฝ่ าย
ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิ การประจาปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว
๑๙. จัดทาแบบฟอร์มงานพัสดุประเภทต่างๆ
๒๐. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๒๑. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา

๑.
จัดทาแผนการตรวจสอบการใช้เงินทัง้ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา
๒. ตรวจสอบการดาเนินงานให้มคี วามถูกต้องตามระเบียบและมีความโปร่งใส
๓.
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการดาเนินการตรวจสอบตามแผนและรายงาน
ผลการตรวจสอบ
๔.
ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มและและหัวหน้างานในการวิเคราะห์ความเสีย่ งของการดาเนินงานต่างๆ
๕ วางแผนจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษาเพือ่ บีองกันความเสีย่ งจากการดาเนินงาน
๖. ดาเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๗. ประเมินผลการดาเนินงานควบคุมภายใน และรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา
๘. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๙. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

5. กลุ่มบริ หารงานบุคคล

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคล
๑. เป็ นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๒. พัฒนาระบบบริหารของกลุ่มบริหารบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพโดยเน้นการมีสว่ นร่วม
๓. จัดบุคลากรรับผิดขอบการดาเนินงานในงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารบุคคล
๔.
กาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดขอบในการปฏิบตั งิ านของกลุ่มบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับ วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้ าประสงค์ของโรงเรียน
๕. วางแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม
ให้การดาเนินงานต่างๆของกลุ่มบริหารงานบุคคลมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มคี วามรู้
ความสามารถในปฏิบตั งิ านในกลุ่มบริหารบุคคลอย่างมี ประสิทธิภาพ
๗. ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปั ญหา
และเป็ นทีป่ รึกษาให้ครูปฏิบตั งิ านในกลุ่มบริหาร บุคคลให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ประสานงานกับผูป้ กครอง ขุมซน
และครูทป่ี รึกษาในการแก้ไขปั ญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน
๙. เป็ นผูน้ ่าในการแก้ปัญหาทางด้านบริหารบุคคลและร่วมในการดาเนินงานต่างๆ
ของกลุ่มบริหาร บุคคลให้ปฏิบตั งิ านด้วยความราบรื่น
๑๐. สรุป ประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและจัดทาเอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริหารบุคคลบุคคลเสนอผูบ้ ริหาร
๑๑. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานบุคลากร

๑. จัดทาแบบฟอร์มการลงเวลาการปฏิบตั งิ าน การลา การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
ของครูและ บุคลากร สรุปรายงานการปฏิบตั งิ าน การลา ในแต่ละวัน
พร้อมทัง้ ติดตามให้เป็ นไปตามระเบียบ และจัดทา สารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
๒. จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัตขิ า้ ราชการครูและบุคลากร รวมทัง้ การแกไข
เปลีย่ นแปลง ข้อมูลในทะเบียนประวัตขิ า้ ราชการครูและบุคลากร ให้เป็ นปั จจุบนั
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการ และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๔. ดาเนินการเกีย่ วกับการออกหนังสือรับรองสิทธิต่างๆ ชองข้าราชการครูและบุคลากร
เซ่นสิทธิการ รักษาพยาบาล หนังสือรับรองเงินเดือน และอื่นๆ
5. ดาเนินการเกีย่ วกับการเลื่อนขัน้ เงินเดือน การเลื่อนวิทยฐานะ การปรับวุฒิ การแต่งตัง้
การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากร
๖. ดาเนินการเกีย่ วกับการขออนุญาต/ลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุราชการ
การลาออกจากราชการ และการถึงแก่กรรม
๗. ดาเนินการเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินัย
๘. ดาเนินการเกีย่ วกับการจ้างพนักงานราชการ พนักงานบริการ
และลูกจ้างชัวคราวให้
่
เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กระทรวงการคลัง
หรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกาหนด
๙. ดาเนินการปฐมนิเทศ และการพัฒนาแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การสรรหา
หรือบรรจุแต่งตัง้ ให้เป็ นพนักงาน ราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๑๐. ดาเนินการติดตาม ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๑๑. ศึกษา วิเคราะห์
ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒. จัดกิจกรรมพัฒนาครูให้เป็ นผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๑๓. ส่งครูเข้ารับการอบรม จัดการอบรม และกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพือ่ พัฒนาครูให้มี ความรูค้ วามสามารถทีท่ นั ต่อการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
๑๔. ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มวี ทิ ยฐานะสูงขัน้
๑๔. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ
๑. ดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือราชการจากระบบ AMSS++
จากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
๒. รับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
๓. ร่าง - พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ และทันเวลา
๔. ประสานงานผูท้ เ่ี กีย่ วช้องในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับหนังสือราชการ
เพือ่ ให้การดาเนินงานทัน กาหนดเวลา
๕. แยกประเภทหนังสือราชการ เอกสาร และจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ
สามารถทีจ่ ะค้นหาได้สะดวก และรวดเร็ว
๖. ทาลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
๗. จัดทาทะเบียนคุมคาสัง่ และประกาศของโรงเรียน
๘. ติดตามประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการเกีย่ วกับหน่วยงานต่าง ๆ
๙. ให้คาชีแ้ จงและอานวยความสะดวกแก่ผมู้ าติดต่องาน
๑๐. อานวยความสะดวกในด้านวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
และการบริการการพิมพ์เอกสารแก่คณะครูและ บุคลากรในโรงเรียน
๑๑. จัดเตรียมวาระการประชุม
และเอกสารการประชุมในการประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน
๑๒. จัดทารายงานการประชุมภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมครูและบุคลากรในแต่ละครัง้
๑๓. จัดทาแบบฟอร์มในการติดต่อทางราชการต่างๆ
เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการได้รบั ความสะดวกในการ ติดต่อราชการกับทางโรงเรียน
๑๔. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๑๕. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑. จัดทาคู่มอื
ระเบียบการดาเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
๒.
ประซาสัมพันธ์และสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดไวใน
ระเบียบการปฏิบตั งิ าน
๓. เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๔.
ประสานงานและสร้างความเช้าใจร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในส่วนของบทบาท
และหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
๕.
ดาเนินการจัดประขุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานต่างๆ และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการประขุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๗. เช้าร่วมประขุม จัดทารายงานการประขุม
และแจ้งมติทป่ี ระขุมให้ผเู้ กีย่ วช้องเพือ่ รับทราบและ ดาเนินการหรือถือปฏิบตั แิ ล้วแต่กรณี
๘.
ประสานการดาเนินงานตามมติการประขุมและรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการได้ทราบ
๙. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานเวรยาม

๑. จัดครูเวร ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม
โดยมีการมอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์ อักษรและรายงานผูบ้ ริหาร
๒. ร่างคาสังเสนอผู
่
บ้ ริหารให้ครู บุคลากร ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรประจาจัน
๓. จัดครูเวร และนักการภารโรง ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรรักษาความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการใน
จันหยุดราชการตัง้ แต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และกลางคืนทุกคืน ตัง้ แต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
๔. นิเทศ กากับ ดูแล ตรวจตราการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องครูเวรให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมทัง้ ประสานงานการไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
๕. จัดทาแบบฟอร์มการบันทึกการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรรักษาความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ
และการ ตรวจเวรพร้องทัง้ สรุปรายงานผูบ้ ริหารเป็ นรายเดือนทุกเดือน
๖. วางระบบการบริหารงานครูเวร
โดยจัดระบบเตือนผูท้ จ่ี ะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ทราบล่วงหน้า เพือ่ ป้ องกันการผิดพลาดและหลงลืม
ถ้าผูอ้ ยู่เวรไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตอ้ งบันทึกขออนุญาตต่อผูอ้ านวยการ โรงเรียน
เพือ่ ขอเปลีย่ นเวรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
๗. ประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ
ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกันกับเรื่องความ ปลอดภัยทัวไป
่
๘. ประเมินผล สรุปผลการปฏิบตั งิ านของครูเวร และรายงานผลการดาเนินงาน
๙. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานยานพาหนะ
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการ เกีย่ วกับการจัดหา บารุงรักษา
การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ บุคลากรของโรงเรียน
ตลอดจนกาหนดงบประมาณเสนอขออนุมตั ิ
๒. จัดทาแบบฟอร์มสาหรับการขอใช้บริหารยานพาหนะส่วนกลาง
เพือ่ ให้สะดวกต่อการรับบริการ
๓. กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดขอบ ให้ความรูแ้ ก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา
จัดและให้บริการ พาหนะแก่บุคลากร
๔. บริหารงานการใช้ยานพาหนะส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ตรวจเช็ค ซ่อมบารุงรักษายานยนต์ ของส่วนกลางของสถานศึกษา
ให้มคี วามปลอดภัยและพร้อม ใช้งานได้ตลอดเวลา
๖. ให้บริการรับ- ส่งหนังสือ และเอกสารทางราชการ

๗. กากับ ติดตาม จัดทาข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน
๘. พัฒนาแนวทางการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ
๙. จัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านและการให้บริการ เสนอต่อผูบ้ ริหารรับทราบ
๑๐. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานสวัสดิการครูและโรงเรียน
๑. วางแผนการดาเนินงานงานกองทุนเพือ่ การศึกษาและสวัสดิการครู
๒. ควบคุม ดูแล
การดาเนินงานกองทุนเพือ่ การศึกษาและสวัสดิการครูให้เป็ นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓. รับใบขอกูจ้ ากสมาซิก ๓ ประเภท กูส้ ามัญ กูพ้ เิ ศษ และกูฉ้ ุกเฉิน
๔. รวบรวมใบขอเสนอแก่คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
๕. รวบรวมข้อมูลผูข้ อกูเ้ สนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
๖. นาใบกู้ทไ่ี ด้รบั การพิจารณาแล้วเสนอขออนุมตั ติ ่อประธาน
๗. จ่ายเงินให้แก่สมาซิกในวันสิน้ เดือน
๘. ควบคุมดูแลการจ่ายเงินกู้ คืนให้เป็ นไปตามระเบียบ
๙. จัดทาบัญชีรบั – จ่ายให้เรียบร้อยเป็ นปั จจุบนั
๑๐. รายงานผลการดาเนินงานต่อสมาซิกทุกสิน้ ปี
๑๑. จัดทาข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับงานงานกองทุนเพือ่ การศึกษาและสวัสดิการครู
๑๒. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานให้สมาซิกรับทราบ
๑๓. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเครือข่ายผูป้ กครองและศิษย์เก่า
๑. ประสานงานกับผูเ้ กีย่ วข้องในการดาเนินงานตามระเบียบว่าด้วยเครือข่ายผูป้ กครอง
๒. ดาเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง
๓. ประสาน วางแผน และดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง
๔. ประสานกับหัวหน้าระดับชัน้ ครูทป่ี รึกษาเพือ่ ร่วมพัฒนางานเครือข่ายผูป้ กครองนักเรียน
5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ
ของคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองและข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ ประซาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครองทราบ
๖.
ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองในการแก้ปัญหานักเรียนระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน
๗. จัดประชุมและร่วมประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองเพือ่ ร่วมแก้ปัญหาเกีย่ วกับ
พฤติกรรมนักเรียน
๘. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานเครือข่ายผูป้ กครอง
๙. ประสานงานศิษย์เก่าเพือ่ ร่วมดาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน
๑๐. สนับสนุนให้ศษิ ย์เก่ามีสว่ นร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๑๑.
ส่งเสริมให้ศษิ ย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ได้ทากิจกรรมร่วมกันเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ตีระหว่างรุ่นพีแ่ ละรุน่
น้อง
๑๒. เชิดชูศษิ ย์เก่าทีป่ ฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างทีด่ แี ละให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด
๑๓. จัดกิจกรรมทีส่ นับสนุนให้ศษิ ย์เก่าได้รวมตัวกัน

ตลอดจนได้แสดงความระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ในโอกาสสาคัญต่างๆ
๑๔. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

6. กลุ่มบริ หารงานทัวไป
่

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัวไป
่
๑. เป็ นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๒. พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มบริหารทัวไปให้
่
มปี ระสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
๓. จัดบุคลากรรับผิดขอบดาเนินงานในงานต่างๆในกลุ่มบริหารทัวไป
่
๔.
กาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดขอบในการปฏิบตั งิ านของกลุ่มบริหารทัวไปให้
่
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้ าประสงค์ของโรงเรียน
๕. วางแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามให้การดาเนินงานต่างๆของกลุ่มบริหารทัวไปมี
่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖. ส่งเสริมสนับสนุนครู และบุคลากรให้มคี วามรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านในกลุ่มบริหารทัวไป
่ อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปั ญหา
และเป็ นทีป่ รึกษาให้ครูและบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน ในกลุ่มบริหารทัวไปอย่
่
างมีประสิทธิภาพ
๘. เป็ นผูน้ ่าในการแก้ไขปั ญหาทางด้านบริหารทัวไปและร่
่
วมในการดาเนินงานของงานต่างๆ
ของกลุ่ม บริหารทัวไปให้
่
ปฏิบตั งิ านด้วยความราบรื่น
๙. สรุป ประเมินผล การดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานทัวไป
่ และจัดทาเอกสาร สรุปผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริหารทัวไปเสนอผู
่
บ้ ริหาร
๑๐. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานบริหารงานทัวไป
่
๑. กาหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทัวไป
่
๒. ดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานทัวไป
่
๓. ควบคุมดูแลงานของกลุ่มบริหารงานทัวไปให้
่
เป็ นไปตามนโยบายของสถานศึกษา รวมถึงการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
๔. ควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทุกงานในกลุ่มบริหารงาน
๕. เป็ นทีป่ รึกษาของผูอ้ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทัวไปของโรงเรี
่
ยน
๖. กาหนดหน้าทีข่ องบุคลากรในกลุ่มบริหารงานทัวไป
่ และควบคุมการปฏิบตั งิ านของสานักงาน
บริหารทัวไป
่
๗. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทัวไปให้
่
แก่บุคลากรในกลุ่มงาน
เพือ่ ให้มี ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
๘. ปฏิบตั งิ านร่วมกับกลุ่มบริหารงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมาย
เพือ่ ให้การดาเนินงาน เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
๙. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานอาคารสถานที่
๑. วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานทีแ่ ละระบบสาธารณูปโภคให้มคี วามพร้อม ต่อการใช้งาน
๒. นิเทศ กากับ
ติดตามการดาเนินงานอาคารสถานทีแ่ ละสาธารณูปโภคให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานทีแ่ ละสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จัดสร้างสวนหย่อม
ตกแต่งอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมในบริเวณต่างๆของโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อยร่มรื่นและสวยงาม
๕.
กาหนดระเบียบแนวปฏิบตั กิ ารใช้อาคารสถานทีข่ องโรงเรียนให้เรียบร้อยและเหมาะสมตลอดจน
อานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่
๖. ประสานงานและอานวยความสะดวกให้กบั หน่วยงานและประซาซนทีม่ าใช้อาคารสถานทีข่ อง
โรงเรียนในการดาเนินการกิจการต่างๆ
๗. สรุป
ประเมินผลการดาเนินงานของอาคารสถานทีแ่ ละสาธารณูปโภคและจัดทาเอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทัวไป
่
๘. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานโภชนาการและสหกรณ์รา้ นค้า
๑. เผยแพร่ความรูก้ ารสร้างสุขนิสยั ทีด่ เี กีย่ วกับโภชนาการ
๒. จัดและควบคุมการบริการด้วยอาหาร เครื่องดื่ม
สาหรับบุคลากรในโรงเรียนให้เป็ นไปตามหลัก โภชนาการ
๓. ควบคุม ดูแล การประกอบและการจัดจาหน่าย อาหาร
รักษาความสะอาดสถานทีป่ ระกอบและ จาหน่ายอาหารทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
๔. ควบคุม ดูแล
การประกอบและการจัดจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กบั บุคลากรในโรงเรียนให้มี คุณภาพ สะอาด
และปลอดภัย
๕. ควบคุมดูแลอนามัยของผูป้ ระกอบการ และจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขลักษณะ
๖. รายงานผลการปฏิบตั งิ านโภชนาการต่อทางโรงเรียนภาคเรียนละ ๑ ครัง้
๗. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานเกีย่ วกับงานโภชนาการ
๘. ประสานงานและดูแลกิจการสหกรณ์รา้ นค้าภายในโรงเรียน
๙. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ
๑. จัดทาแผนงาน โครงการ ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน เกีย่ วกับงานอนามัยโรงเรียน
๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพอนามัย เซ่น
การตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปี บริการตรวจฟั น
๓. ให้บริการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นโดยให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างทัวถึ
่ งและทันท่วงที
ส่ง ต่อนักเรียนทีป่ ่ วย และประสานงานกับผูป้ กครอง
๔. ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะและจัดห้องพยาบาลให้ถูกต้องตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
มาตรฐาน
๕. จัดให้มเี ครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ท่ใี ช้ในการรักษาพยาบาล ให้พร้อมต่อการใช้งาน
มีการ ควบคุมและเก็บรักษาอย่างเป็ นระบบ เพื่อการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นได้ทนั ท่วงที
๖. จัดทาสถิตนิ ้าหนักและส่วนสูงของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครัง้
และประสานงานกับครูทป่ี รึกษา
และเจ้าหน้าทีอ่ นามัยในการแก้ไขปั ญหานักเรียนทีม่ นี ้าหนักและส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๗. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและให้ความรูก้ จิ กรรมเกีย่ วกับโรคติดต่อต่างๆ สิง่ เสพติดทุ กชนิด
รวมทัง้ อุบตั เิ หตุต่างๆ
๘. จัดทาและน่าเสนอสถิติ ประเมินผลงานของงานอนามัยในโรงเรียน
และรายงานผลการดาเนินงาน ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
๙. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัวคราว
่
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการ /ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับงานนักการภารโรง
ให้ เป็ นไปตามนโยบายของโรงเรียน
๒. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ ายต่างๆ
ทุกฝ่ ายเพือ่ มอบหมายงานและสังการนั
่
กการภารโรงประจาวัน
๓. กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนักการภารโรง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔. จัดทาคู่มอื หน้าที่ ขอบข่ายงานของนักการภารโรงเป็ นรายบุคคล พร้อมทัง้ แบบประเมินการ
ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของโรงเรียน
๕. ประชุม นิเทศงาน และประเมินการปฏิบตั งิ านนักการภารโรงสัปดาห์ละ ๑ ครัง้
๖. จัดทาเอกสาร สารสนเทศงานทีร่ บั ผิดขอบ เป็ นรูปเล่ม
๗. สรุป และรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคาสังและขอบข่
่
ายหน้าที่ ภาคเรียนละ ๑ ครัง้
๘. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานประซาสัมพันธ์
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
และปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านของงานประซาสัมพันธ์
๒. วางแผนและดาเนินงานการประซาสัมพันธ์โรงเรียนให้ทนั สมัย ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา
๓. จัดบอร์ดประซาสัมพันธ์โรงเรียนรวมทัง้ เรื่องทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาและเรื่องอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๔. ประซาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของชุมซนตามความเหมาะสมตมโอกาส เซ่น ทางวิทยุ
เสียง ตามสาย และสือ่ ประซาสัมพันธ์อ่นื ๆ
๕.
จัดประซาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนให้มสี าระบันเทิงในวันจันทร์ถงึ จันศุกร์ทงั ้ ภาคเข้าและ
ภาคกลางวันตามความเหมาะสม
๖. บริการประซาสัมพันธ์ ประกาศ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ ร่งด่วน

๗. บริการถ่ายภาพบริการต่างๆ ของโรงเรียน
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์โดยการจัดบอร์ดหรือโดย วิธกี ารอื่นทีเ่ หมาะสม
๘. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายของงานหรือกิจกรรมต่างๆ
และพร้อมให้บริการเมื่อมีผตู้ ้องการ
๙. ทาหน้าทีพ่ ธิ กี ร และประซาสัมพันธ์กจิ กรรมของโรงเรียน
๑๐. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๑๑. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานโสตทัศนูปกรณ์
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการ และปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านโสตทัศนูปกรณ์
๒. จัดซือ้ จัดหาผลิตสือ่ ทัศนูปกรณ์ให้ครบตามเกณฑ์
๓. จัดระบบและจัดสถานทีใ่ นการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย
๔. จัดทาระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์
5. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คาแนะน่าวิธกี ารและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์
๖. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงเรียนและนอกสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
๗. จัดให้มสี ถานทีส่ าหรับให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์
๘. จัดบริการและสนับสนุ น การประชุม สัมมนาและการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่างๆ
๙. จัดให้มกี ารบารุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา
๑๐. จัดทาทะเบียน วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เกีย่ วกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ
๑๑. ควบคุมดูแลรักษาระบบแสง เสียง ภายในโรงเรียน
และการให้บริการแก่ชุมซนตามโอกาสอันควร ๑๒. จัดทาบันทึกและสถิติ
ตลอดจนคู่มอื การใช้โสตทัศนูปกรณ์
๑๓. จัดทาแบบฟอร์ม/ตารางการใช้บริการงานโสตฯ
และจัดทาสมุดบันทึกการให้บริการประจาวัน
๑๔. จัดวัสดุอุปกรณ์และสถานทีใ่ ห้สะดวกและเหมาะสมแก่การปฏิบตั งิ าน
๑5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู - อาจารย์ ผลิตใช้สอ่ื การเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม
๑๖. จัดกิจกรรมสนับสนุ น การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑๗. บันทึกสรุปข้อมูลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั งิ านหรือมีการจัดทาสถิตติ ่างๆ สรุปเป็ น 'รายเดือน
๑๘. จัดนิเทศ แนะน่า สาธิต การใช้โสตทัศนูปกรณ์ แก่ครู – อาจารย์

๑๙. บริการสือ่ การสอนให้นักเรียนตามความสนใจ
๒๐. รวบรวม จัดหา และจัดทารายการสือ่ ต่างๆ ไว้บริการนักเรียน ครูและชุมซน
๒๑. จัดสอนหรือฝึกฝนให้แก่นกั เรียนทีส่ นใจ ในรูปชุมซนหรือกลุ่มสนใจ
๒๒. ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรูภ้ ายนอก
๒๓. ตรวจสภาพอุปกรณ์โสตฯ ทุกสิน้ ภาคเรียน
๒๔. จัดงบประมาณเพื่อซ่อมบารุง
และจัดทาทะเบียนซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามความ เหมาะสม
๒5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัวไปและ
่
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
๒๖. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานชุมชนสัมพันธ์
๑. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลของชุมซน เพือ่ น่าไปใช้สร้างความสัมพันธ์ชุมซนกับโรงเรียน
๒. ให้บริการแก่ชุมซนในทุกด้านทีส่ ามารถทาได้ เซ่น ด้านข่าวสาร ด้านวัสดุครุภณ
ั ฑ์
และด้านวิซาการเป็ นต้น
๓. สนับสนุนและมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย
โดยเข้าร่วมในงาน ประเพณี ศาสนา และงานเกีย่ วกับชุมซน
๔. ดาเนินงานในการทีจ่ ะให้ชุมซนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆ
ตามความเหมาะสม ๕. จัดทาข้อมูลสถิตติ ่างๆ ทีค่ วรทราบเกีย่ วกับชุมซนในห้องถิน่ เซ่น หมู่บา้ น
โรงเรียนในพืน้ ทีบ่ ริการ ผูน้ ่าห้องถิน่ บุคคลทีช่ ุมซนนับถือ
หรือสถานทีส่ าคัญต่างๆเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการกิจกรรมร่วมกับชุมซน
๖. สนับสนุ นส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือโรงเรียน
๗. จัดเก็บสถิติ ข้อมูล เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวกับงานสัมพันธ์ชุมซน
๘. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๙. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานระเบียบวินัยและส่งเสริมความประพฤตินกั เรียน
๑. จัดทาแผนบริหารงานระเบียบวินัยและการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
๒. จัดทาสารสนเทศเพือ่ ใช้เป็ นคู่มอื ดาเนินงานระเบียบวินยั
๓. กาหนดเกณฑ์ความประพฤติ

และเกณฑ์การหักคะแนนความประพฤติของนักเรียนทีท่ าผิดกฎของ โรงเรียนอย่างเหมาะสม
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นผูม้ รี ะเบียบวินยั ในตนเอง สามารถปฏิบตั ติ ามกฎ - ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
5. ปลูกผิงให้นกั เรียนเคารพสิทธิของตนเองและผูอ้ ่นื
มีทกั ษะชีวติ หมู่คณะและสามารถอยู่ร่วมกับ ผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
๖. ติดตามการประพฤติปฏิบตั ติ นของนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
๗. จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ คัดกรองนักเรียน
๘. จัดทาข้อมูลนักเรียนทีม่ คี วามประพฤติไม่เหมาะสม
รวมถึงการกาหนดวิธกี ารแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่ เหมาะสมของนักเรียน
๙. จัดทาหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธกี ารทีก่ าหนด
๑๐. ควบคุม กากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข
ในเรื่องของการมาโรงเรียนและการเข้าห้องเรียนของนักเรียน
๑๑. ประสานงานกับฝ่ ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแกไข
นักเรียนทีม่ คี วามประพฤติไม่เหมาะสม
๑๒. พิจารณาปั ญหา และวินิจฉัยการกระทาผิดของนักเรียน เพือ่ เสนอคณะกรรมการโรงเรียน
พิจารณา สังการลงโทษ
่
๑๓. ประสานงานและแจ้งเรื่องต่างๆ ต่อผูอ้ านวยการและคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อประชุม
ปรึกษา และดาเนินการแกไขงานปกครองอย่างสม่าเสมอ
๑๔. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักการและนโยบายของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาโดยให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ายได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดและพัฒนาระบบ
๒.
จัดทาเอกสารหลักการเกีย่ วกับการดาเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพือ่ อานวยความ
สะดวกกับครูทป่ี รึกษาหัวหน้าระดับและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
๓.
ขีแ้ จงและทาความเข้าใจกับครูทป่ี รึกษาหัวหน้าระดับและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเกีย่ วกับการดาเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. นิเทศ

ติดตามและประสานงานกับครูทป่ี รึกษาหัวหน้าระดับและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้ดาเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. สรุปข้อมูลเกีย่ วกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การดัดกรองนักเรียน การเยีย่ มบ้าน
วิธกี าร และผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็ นภาพรวมของโรงเรียนและรายงานผูบ้ ริหาร สถานศึกษา
๖. ออกระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
โรงเรียน
๗. ประสานกับกลุ่มบริหาร วิชาการ
ในการน่าระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนไปใช้ให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
๘. ควบคุมดูแลจัดทาสถิติ ข้อมูลการ มาเรียน ขาดเรียน
มาสายของนักเรียนให้เรียบร้อยถูกต้องเป็ น ปั จจุบนั และดาเนินการ ติดตามแกไขพฤติกรรมของนักเรียน
๙. ประสานงานกับผูป้ กครองเครือข่ายผูป้ กครอง
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการแกไขและพัฒนาพฤติกรรม ของนักเรียน
๑๐.
จัดทาหนังลือเชิญผูป้ กครองพบในกรณีนกั เรียนไม่มาเรียนขาดเรียนบ่อยครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั สมควร
๑๑. จัดทาแฟ้ มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในระดับโรงเรียนและระดับครูทป่ี รึกษาให้เป็ นระบบและ เป็ นปั จจุบนั
๑๒. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๑๓. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสภานักเรียน
๑. วางแผนและดาเนินงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้เป็ นไปตามงาน/โครงการ
โดยกาหนดปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านและประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้อง
ให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ประสานกับผูเ้ กีย่ วข้องในการส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน
๓. เป็ นทีป่ รึกษาในการวางแผนงาน/โครงการและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการนักเรียน
๔. ดาเนินการจัดให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย และเป็ นผู้

ประสานงานด้านต่างๆ ระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
๕. เป็ นทีป่ รึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พร้อมทัง้ กากับดูแล เสนอแนะ
ให้การ
ดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร
๖.
ร่วมกับหัวหน้าระดับและครูทป่ี รึกษาในการควบคุมดูแลให้นกั เรียนในระดับขัน้ เข้าร่ วมกิจกรรม/
พิธกี ารทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสทีเ่ หมาะสม เพือ่ พัฒนานักเรียน
๘. ประซาสัมพันธ์เผยแพร่กจิ กรรมของงานส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน
๙. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบตั งิ าน
๑๐. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
๑. กาหนดแผนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๒. เสนอแต่งตัง้ คณะทางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
๓. เสนอคาสังแต่
่ งตัง้ ผูใ้ ห้การอบรมนักเรียนประจาสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม
จริยธรรมตามที่ เห็นสมควรและเหมาะสม
๔. จัดทาปฏิทนิ อบรมนักเรียนประจาสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม
5. จัดกิจกรรมทีเ่ น้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
อย่าง หลากหลาย
๖. ประสานความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียน ผูป้ กครอง ขุมซน ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๗. จัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมความเป็ นผูน้ ่า และผูต้ ามทีด่ ใี ห้กบั นักเรียน
๘. จัดให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั ิ และปฏิบตั ธิ รรมทางพุทธศาสนาเป็ นประจาอย่างน้อยสัปดาห์ละ
๑ ครัง้ รวมทัง้ วันสาคัญทางศาสนา
๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมเกีย่ วกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
๑๐. ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรม ให้บริการแก่นกั เรียน ครู และบุคลากรอื่นๆ
ทัง้ ในและนอกโรงเรียนทีม่ ี ความสนใจ
๑๑. จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้กาลังใจนักเรียนทีป่ ระพฤติ

และเป็ นแบบอย่างทีด่ กี บั นักเรียน
๑๒. ประซาสัมพันธ์เกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมความเป็ นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรม
๑๓. ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน
๑๔. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

( นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ ง

