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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานอ านวยการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 

มีหน้าที่ 

1. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารกลุ่มงานอ านวยการของสถานศึกษา 

มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหาร

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษา 

ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 

2. ควบคุมดูแลการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

3. ควบคุมดูแลงานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

4. วางแผนด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ก าหนดวิธีการและติดตามผลการด าเนินงาน

ให้เกอดผลดีต่อส่วนร่วม 

5. ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงานของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์จนเกิดผลดีต่อ

ส่วนรวม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลกร 

6. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานบริหารงานประมาณและสินทรัพย์ ป้องกัน

แก้ปัญหาและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

7. อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

มีหน้าที่ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน และปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าฝ่ายในกรณีท่ีรอง

ผู้อ านวยการโรงเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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     2. งานเลขานุการและสารสนเทศ 

มีหน้าที่  

1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและข้อก าหนด เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินงานส านักงาน กลุ่มงาน

อ านวยการ 

2. วางแผน ออกแบบ จัดท าเครื่องมือ เอกสาร คู่มือแผน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่ม

งานอ านวยการ 

3. จัดท าวาระการประชุม เอกสารประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. งานสารบรรณ 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานสารบรรณ 

2. ให้การบริการในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 

3. จัดเก็บและรวบรวมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการในด้านต่าง ๆ  

4. โต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ  

5. จัดท าทะเบียนรับ/ส่งหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 

6. จัดท าทะเบียนรับ/ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

7. ประสานงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

8. จัดเก็บและท าลายหนังสือราชการให้เป็นระบบ 

9. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

4. งานพัสดุ 

4.1 งานจัดซ้ือ/จ้าง 

มีหน้าที่ 

1. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างทุกวิธี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานอ านวยการ หน้า 3 
 

2. จัดท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

3. ควบคุมการจัดท าเอกสาร แนะน าวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นจัดท าแบบ

รายงาน แบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้างไว้บริการ 

4. รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซื้อ ขอจ้าง จากฝ่าย/กลุ่มสาระให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอ

หัวหน้าส่วนราชการลงนาม 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.2 งานควบคุมพัสดุ 

มีหน้าที่ 

1. อนุมัติการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน 

2. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ค านวณค่าเส่ือมราคา และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 

3. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และจัดท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการหลังการตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี การสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการส่ังให้ขาย แลกเปล่ียน แปรสภาพ ท าลาย และ

สูญหาย 

4. รายงานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับครุภัณฑ์ 

5. จัดท าบัญชีวัสดุ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. งานการเงิน 

5.1 งานบัญชี 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าบัญชีการเงิน 

1.1 ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ท้ังการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน

และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 

1.2 ปรับปรุงบัญชีงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับ 

ฝาก และเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้าคงเหลือ และ
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บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมท้ังจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีท่ัวไป โดยใช้จ านวนเงินตาม

รายการหลังการปรับปรุง 

1.3 บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี

แยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 

1.4 บัญชีบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ

การให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การ

จ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ า 

และค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงิน

รายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบ

การควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด 

1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงิน

สด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันท่ัวไปให้

ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 

1.6 ปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 

ค่าใช้จ่าย/รับ ท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ท่ีใช้ไป

ระหว่างงวดบัญชีค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

1.7 ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี

และปิดรายการได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอน

บัญชีรายได้แผ่นดินน าส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชี

รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวันและ

งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและ

การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

1.9 แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากากรที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด

จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิด

ลงลายมือช่องย่อ ก ากับพร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
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5.2 งานการเงิน 

มีหน้าที่ 

1. เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 

1.1 จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยก าหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลกร 

งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (นโยบาย

พิเศษ) 

1.2 เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนมุัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต

พื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวบรวมเสนอต่อส านัก

งบประมาณ 

1.3 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการใช้

งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 
 

5.3 งานตรวจสอบบัญชี 

มีหน้าที่  

1. ตรวจสอบใบเสร็จ 

2. ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินสด 

3. ตรวจสอบบัญชีเงินงบประมาณ 

4. ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินนอกงบประมาณ และบัญชีแยกประเภทเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ  

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.4 งานระดมทรัพยากร 

มีหน้าที่ 

1. การจัดการทรัพยากร 

1.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ทราบรายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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1.2 วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

1.3 สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

2. การระดมทรัพยากร 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปาน

กลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจาก

ประมาณการรายได้งบประมาณไว้ เพื่อจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตาม

ความเร่งด่วนและช่วงเวลา 

2.2 ส ารวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์ การรับ

ทุนทุกประเภท ต้ังกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบ

ข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  

2.3 ศึกษา วิเคราะห์ แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ 

การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการแหล่ง

สนับสนุน เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 

2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 

2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้

เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณท้ังตาม

วัตถุประสงค์และไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

6. งานบุคคล 

6.1 งานวางแผนอัตราก าลัง 

มีหน้าที่ 

1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

2. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
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3. น าเสนออัตราก าลังต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรบุคคลท่ีเหมาะสม

ให้แก่ทางโรงเรียน 

4. เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรอัตราก าลังมาเพิ่มเติมให้กับทางโรงเรียน น าแผนอัตราก าลังมาพิจารณา

เน้นให้สอดคล้องกับสภาพความขาดแคลนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เนน้การทดแทนคืนกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

5. รายงานความต้องการอัตราก าลังเรียงล าดับตามความส าคัญเร่งด่วนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพื่อพิจารณารับย้ายหรือบรรจุใหม่ 

6. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูล 

การเกษียณอายุราชการ จ านวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรู้ และความต้องการครูเพิ่มของ

สถานศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.2 การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 

มีหน้าที่ 

1. รับรายงานตัว ปฐมนิเทศ และรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

2. แต่งต้ังครูพี่เล้ียง และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

3. เตรียมเอกสารส าหรับการปฐมนิเทศแก้ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรหาและบรรจุแต่งต้ังให้เป็นข้าราชการ

ครูในสถานศึกษาแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง 

4. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมิน 

ผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีงานให้ปฏิบัติ 

5. ติตาม ประเมินผลทุก 6 เดือนและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 

6. เมื่อครบ 2 ปี รายงานผลการประเมินไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.3 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  

6.3.1   กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณ 

มีหน้าที่ 

1. รับรายงานตัว ปฐมนิเทศ และรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท าสัญญาจ้าง ส่งไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

6.3.2 กรณีการจ้างลุกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา 

มีหน้าที่ 

1. ประกาศรับสมัครสรรหาบุคลากรตามความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 

2. รับสมัคร แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 

3. รายงานผลการสอบสัมภาษณ์ต่อฝ่ายบริหาร 

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ท าสัญญาจ้าง ออกค าส่ังจ้าง แจ้งประกันสังคม 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณาการต่อสัญญา 
 

6.4 การขอย้าย 

มีหน้าที่ 

1. เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์และผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี 

2. บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย้ายจากสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นท่ี

การศึกษาอื่น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. รายางานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจัดท า

ทะเบียนประวัติต่อไป 
 

6.5 การเกษียณอายุราชการ 

มีหน้าที่ 

1. ประสานการด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานอ านวยการ หน้า 9 
 

3. แจ้งประกาศรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเจ้าตัวทราบ 
 

6.6 การลาออกจากราชการ 

มีหน้าที่ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

2. รายงานการอนญุาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

6.7 งานวินัยและจรรยาบรรณ 

6.7.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

มีหน้าที่ 

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลา มา ขาด สาย ของบุคลากรและสรุปการมาท างานในแต่ละวันเสนอ

ผู้บริหาร 

2. สรุปสถิติการขาด ลา มา สายของบุคลากรรายเดือน ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

6.7.2 งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

มีหน้าที่ 

1. ผู้ขอต่ออายุกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มพร้อมท้ังแนบเอกสาร

หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คส.02 หรือกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน KSP  

e- service ของคุรุสภา 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

3. ผู้ขอน าไปยื่นที่คุรุสภาหรือส่งไปรษณีย์ 

6.7.3 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

มีหน้าที่  

1. ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
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2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

3. น าส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

6.7.4 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 

มีหน้าที่ 

1. ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น กรอกรายละเอียดตามแบบท่ีก าหนดก่อนเดือนเมษายนของปี พร้อมท้ัง

แนบเอกสารประกอบ 

2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

3. น าส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

6.7.5 ก.พ.7  

มีหน้าที่ 

1. ครูที่มีความต้องการ ก.พ.7 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี ก.พ.7 ของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  

2. รับ ก.พ. 7 ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

6.8 งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6.8.1 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

มีหน้าที่ 

1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

2. ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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6.8.2 การนับมีตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีหน้าที่  

1. นับจ านวนข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริง ในวันท่ี 1 มีนาคม และ 1 กันยายน 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 

      6.8.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีหน้าที่ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา กรณีไม่ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนในสถานศึกษา ต้องช้ีแจ้งเหตุให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ  

4.  กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีถึงแก่ความตาย

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

5. รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
 

6.9 งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

6.9.1 การอบรม ไปราชการ 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนและโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
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3. ก าหนดและด าเนินการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากรและ/หรือ น าเสนอส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรมตามท่ีมีหน่วยงานต่าง ๆ จัดและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

4. จัดท าบัญชีรายช่ือ/ทะเบียนบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมท้ังท่ีจัดภายในโรงเรียน จัดโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัดและจัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกโรงเรียนเพื่อจัดท าสารสนเทศด้านสถิติจ านวน

ช่ัวโมงท่ีบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
 

6.9.2 ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 

มีหน้าที่ 

1. ด าเนินการตามส านักงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้ด าเนินการ 

6.9.3 ขอเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 

มีหน้าที่ 

1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบขอเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ี 

2. ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ 
ก าหนด 

3. ส่งค าขอเล่ือนวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ  พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 
6.9.4 งานส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

มีหน้าที่ 

1. บันทึกข้อความขอจัดท าเกียรติบัตร 
2. ออกเลขท่ีเกียรติบัตร ออกเกียรติบัตรและทะเบียนคุมเกียรติบัตร 

6.9.5 การประเมินครูผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน และให้มีการพัฒนาตามความ
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

2. เมื่อครบ 2 ปี รายงานผลการประเมินไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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7. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานอ านวยการ 

7.1 งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 

2. ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

3. วางแผนจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษา และ

ส่วนกลาง 

5. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ

ในการปฏิบัติภารกิจ 

6. ประชุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อส้ินสุดโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ 

9. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7.2 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการสื่อสาร 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 

2. ส ารวจและจัดท าข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

3. วางแผน ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการ

บริหารและพัฒนาการศึกษา 

4. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

5. สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานอ านวยการ หน้า 14 
 

6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมท้ังการใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

8. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับ

กระบวนการ 
 

7.3 งานโสตทัศนศึกษา 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

2. จัดท าทะเบียนวัสดุ/ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 

3. จัดท าทะเบียนยืมส่ือทัศนูปกรณ์ 

4. จัดซื้อ/จัดหาส่ือทัศนูปกรณ์ 

5. ปรับปรุงซ่อมแซมส่ือทัศนูปกรณ์ 

6. ให้บริการส่ือทัศนูปกรณ์กับบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

8. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8. งานนโยบายและแผน 

8.1 งานจัดท าค าของบประมาณ 

มีหน้าที่  

1. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.2 ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ 

เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement :PSA) ข้อตกลงการจัดท า

ผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ี 
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และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษา

ท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.3 ศึกษาวิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ี

การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

1.4 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้าน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิต

งาน/โครงการ 

1.5 ร่วมกับงานพฒันาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผล

การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการจัดกรศึกษา

ของสถานศึกษา 

1.6 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้กับเขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 

2. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนองบประมาณ 

2.1 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิตและ

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาพร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ

ของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้กับสถานศึกษา

ด าเนินการ 

2.2 จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 

Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิต

ท่ีต้องการด าเนินการใน  3 ปี ข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรม

หลักให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ 

2.3 จัดท าต าขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 

(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

2.4 จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้อง

ท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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8.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

มีหน้าที่ 

1. ทบทวนภารกิจการจัดกรศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ี

เกี่ยวข้อง 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษาจัดท าแผลกลยุทธ์ 

3. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective)

ของสถานศึกษา 

4. ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

5. ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key 

performance Indicators : KPLS) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

6. ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ท่ีสอดคล้อง

กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจ าท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

7. จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 

8. จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอของความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

9. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

8.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

มีหน้าที่  

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 

2. วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโรงเรียนและ

มาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี 

2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 
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3. น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ เสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ช่วยเหลือ ประสานงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 

6. จัดท าปฏิทินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 

7. ประสานงานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

8. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ 

9. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 

10. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8.4 งานควบคุมและติดตามแผนงาน 

มีหน้าที่ 

1. ก ากับติดตาม/โครงการ จากผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

2. ก ากับติดตามการสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม จากผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

3. ท าทะเบียนคุมเอกสาร รายงานและการยืม ส่งเอกสารทั้งหมด 

4. ด าเนินการจัดท าโครงการตัดงบประมาณและการตัดงบประมาณนอกสถานท่ี 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

8.5 งานควบคุมภายใน 

มีหน้าที่  

1. วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน การ

ประเมินความเส่ียง 

2. สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ ประเมินผลและจัดรายงาน ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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9. งานยานพาหนะ 

มีหน้าที่  

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของยานพาหนะ 

2. ให้บริการยานพาหนะซึ่งรวมทั้งรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์เช่า 

3. ด าเนินการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษายานพาหนะ 

4. จัดท าทะเบียนประวัติยานพาหนะ 

5. จัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้และการบ ารุงรักษา 

6. จัดส่งรถยนต์เข้าซอมกรณีเกิดการช ารุดเสียหาย 

7. เบิก – จ่าย น้ ามันเช้ือเพลิง 

8. จัดท าการประกันภัยและการต่อทะเบียนรถยนต์ 

9. จัดพนักงานขับรถเพื่อบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนภูมิของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. จัดท าทะเบียนประวัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. จัดท าและจัดเก็บค าส่ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. วางแผน จัดเตรียมเอกสารการประชุมและประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. รวบรวมประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานในการประชุมแต่ละครั้ง 

6. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ เช่น บุคลากรใน

โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

7. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด 

การด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

8. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 


