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1

รายงานผลการช่วยเหลือแนะนา
ประจาปีงบประมาณ 2563

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 17 กุมภาพั
2563
สำนันกธ์งำนเขตพื
้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มีควำมมุ่งมั่นที่พัฒ นำโรงเรียนทุ ก
แห่งให้มีคุณภำพโดยให้คำแนะนำ ปรึกษำและควำมช่วยเหลือแก่สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูผู้สอนในกำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้
ก ำหนดให้ ก ำรช่วยเหลื อ แนะนำ เป็ นเครื่อ งมื อ ในกำรขั บ เคลื่ อนกำรด ำเนิ นงำนในโรงเรียน โดยกำรน ำ
ฐำนข้อ มู ล จำกกำรติด ตำม ตรวจสอบและประเมิ นผล ของ
อนุค ณะกรรมกำรติ ดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) มำวิเครำะห์เพื่อหำจุดพัฒนำ และ
จัดท ำแผนกำรช่วยเหลือ แนะนำ เพื่ อ ให้ เขตพื้นที่ กำรศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
โรงเรียนในกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำต่อไป
เอกสำรรำยงำนผลกำรช่วยเหลือแนะนำ ประจำปีงบประมำณ 2563 ฉบั บนี้ เป็นเอกสำรรำยงำน
กำรช่วยเหลือแนะนำตำมแผนกำรช่วยเหลือแนะนำ ของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 โดยดำเนินกำรเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 15 - 30
พฤศจิกำยน 2562 และระยะที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 15 - 30 ธันวำคม 2562 ผลกำรช่วยเหลืแนะนำใช้เป็น
ข้อมูลสำหรับกำรวำงแผนกำรช่วยเหลือแนะนำในปีงบประมำณต่อไป
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ร่วมดำเนินกำรจัดทำแผนกำรช่วยเหลือแนะนำฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วง
ด้วยดี และ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนกำรช่วยเหลือแนะนำเล่มนี้จะเป็ นแนวทำงกำรนำสู่กำรปฏิบัติเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำ จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมสมควร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
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สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
บทที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำยกำรช่วยเหลือแนะนำ
ขอบเขตกำรช่วยเหลือแนะนำ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
บทที่ 2 หลักกำร แนวคิด เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
กำรบริหำรงำนกำรเงินและงบประมำณ
กำรบริหำรหำรงำนบุคคล
กำรบริหำรงำนทั่วไป
บทที่ 3 กำรดำเนินกำรช่วยเหลือแนะนำ
กำรวำงแผนปฏิบัติกำรช่วยเหลือแนะนำ
ปฏิทินกำรช่วยเหลือแนะนำ
กำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรช่วยเหลือแนะนำ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ/กำรพัฒนำต่อยอด
บทที่ 4 ผลกำรช่วยเหลือแนะนำ
กำรบริหำรงำนกำรเงินและงบประมำณ
กำรบริหำรหำรงำนบุคคล
กำรบริหำรงำนทั่วไป
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
กำรสรุปผล
กำรอภิปรำยผล
ข้อเสนอแนะ
ภำคผนวก
คำสั่งคณะทำงำน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดสำระสำคัญให้กระทรวงศึกษำธิกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึก ษำ ทั้ งด้ำนวิชำกำรงบประมำณ กำรบริห ำรงำนบุคคล และกำรบริห ำรทั่วไป ไปยัง คณะกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำโดยตรง เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไป เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็น
มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ เป็ น คนดี มี ค วำมสำมำรถ และอยู่ ร่ ว มกั บ สั ง คมอย่ ำ งมี ค วำมสุ ข มำตรำ ๓๕ แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีสถำนะเป็น “นิติบุคคล” เพื่อให้สถำนศึกษำมี
ควำมเข้มแข็ง คล่องตัว และสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเป็นอิสระกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
เป็น กระบวนกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึก ษำให้ ดี ขึ้น โดยควำมร่วมมื อระหว่ำงผู้ มี ส่วนเกี่ ยวข้อ งในกำรจั ด
กำรศึกษำโดยยึดหลักกำรพื้นฐำนในกำรกระตุ้นเตือน กำรประสำนงำน กำรให้คำปรึกษำ ชี้แนะชี้นำ เพื่อให้เกิด
ควำมเจริญงอกงำมแก่ครูและผู้บริหำร ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของหลักกำรประชำธิปไตย ยอมรับในควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล สร้ำงควำมร่วมมือร่วมกันในกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงำน 4 ฝ่ำยของสถำนศึกษำ ปรับปรุง
ระบบกำรบริหำรให้ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นคนที่มีควำมควำมสมบูรณ์ทั้ ง
ร่ำงกำย อำรมณ์สังคม จิตใจ และ สติปัญญำ เป็นคนดี คนเก่ง และสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำร
ช่วยเหลือแนะนำ สถำนศึกษำในสังกัด เพื่อให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง คล่องตัว และสำมำรถบริหำรจัดได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ โดวยสร้ำงควำมร่วมมือกันในกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงำน 3 ฝ่ำยของสถำนศึกษำ ปรับปรุง
ระบบกำรบริหำรงำนให้ดีขึ้น จึงได้กำหนดแนวทำงช่วยเหลือแนะนำ กำรบริหำรงำน 3 ฝ่ำย ได้แก่ กำรบริหำรงำน
กำรเงินและงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และบริหำรงำนทั่วไป ของโรงเรียนในสังกัด โดยใช้ฐำนข้อมูล และ
สำรสนเทศ จำกกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมิน มำวิเครำะห์ จัดทำแผนช่วยเหลือ แนะนำ ร่วมคิดร่วมทำ โดย
ได้กำหนดเครื่องมือกำรช่วยเหลือแนะนำ และปฏิทินกำรช่วยเหลือแนะนำเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1
(15-30 พฤศจิกำยน 2562) และระยะที่ 2 (15-30 ธันวำคม 2562)
วัตถุประสงค์
เพื่อรำยงำนผลกำรช่วยเหลือแนะนำด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและงบประมำณ กำรบริหำรงำน
บุคคล และกำรบริหำรงำนทั่วไป ของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2563
เป้าหมายการช่วยเหลือแนะนา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยกำรนิเทศในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี
เขต 1 ทุกโรงเรียน ได้รับกำรช่วยเหลือ แนะนำบริหำรงำนงบประมำณ บริหำรงำนบุคคล และบริหำรงำนทั่วไป
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถดำเนินกำรบริหำรงำนงบประมำณ บริหำรงำน
บุคคล และบริหำรงำนทั่วไปในโรงเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มี กำรช่วยเหลือ แนะนำที่เป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ
ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตของกำรรำยงำนผลกำรช่ ว ยเหลื อ แนะน ำ ปี ง บประมำณ 2563 ของโรงเรี ย น
กลุ่มเป้ำหมำยกำรช่วยเหลือแนะนำ ในสั งกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ตำมประเด็นกำรช่วยเหลือแนะนำ ดังนี้
1. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและงบประมำณ
1) กำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณประจำปี
2) แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี
3) กำรควบคุมเงินคงเหลือ
4) กำรเก็บรักษำเงิน
5) กำรควบคุมกำรรับเงิน
6) กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน
7) กำรจัดทำบัญชี
8) กำรจัดทำรำยงำนกำรเงินและกำรตรวจสอบรับ-จ่ำยประจำวัน
9) กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน
10) กำรจัดหำพัสดุ
11) กำรควบคุมดูแลบำรุงรักษำและจำหน่ำยพัสดุ
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1) กำรวำงแผนบริหำรอัตรำกำลัง
2) สรรหำ บรรจุ และแต่งตัง้
3) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร
4) บำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
5) วินัยและนิติกำร
3. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
1) กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
2) กำรวำงแผนกำรศึกษำ
3) กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ
4) กำรรับนักเรียน
5) งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
6) กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
7) กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำสุ ร ำษฎร์ธำนี เขต 1 สถำนศึก ษำ และผู้มี ส่ว น
เกี่ ยวข้องทุ ก ระดับ มี ข้อ มู ล สำรสนเทศเพื่อ ใช้ก ำหนดแนวทำง วำงแผน ปรับ ปรุง และเตรียมกำรวำงแผน
ช่วยเหลือแนะนำในปีงบประมำณต่อไป
2. สถำนศึก ษำใช้ข้ อ มู ล สำรสนเทศเพื่ อ วำงแผนกำรพัฒ นำงำนทั้ ง 3 ฝ่ำย ให้ แก่ บุ คลำกรและ
ผู้เกี่ยวข้องของสถำนศึกษำต่อไป
3. สถำนศึกษำสำมำรถดำเนินกำรบริหำรงำนกำรเงินและงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และ
กำรบริหำรงำนทั่วไป ในโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
หลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำรรำยงำนผลกำรช่วยเหลือแนะนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีเนื้อหำสำระที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรงำน 3 ฝ่ำย ได้แก่ กำรบริหำรงำนกำรเงินและงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และบริหำรงำนทั่วไป
หลักการแนวคิดการช่วยเหลือ แนะนา การบริหารงาน 3 ฝ่ายในสถานศึกษา
1. การบริหารงานการเงินและงบประมาณ
สำนักงบประมำณได้ดำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรงบประมำณเป็นระบบงบประมำณแบบ
มุ่ ง เน้ น ผลงำน (Performance Based Budgeting : PBB) เพื่ อ ให้ ส ำมำรถจั ด สรรงบประมำณได้ อ ย่ ำงมี
ประสิทธิผล มีควำมเป็นธรรม และมีควำมโปร่งใส โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และกำรบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้น
ผลงำน และให้ยึดหลักควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้หน่ วยงำนมีอิสระ
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรได้อย่ำงคล่องตัวมำกขึ้น นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ
ด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้
สถำนศึกษำมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ อำทิ กำรปกครอง ดูแลบำรุงรักษำใช้และจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินกำรจดทะเบียนสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้กำรมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณตำมที่ได้รับวงเงินและได้รับกำรมอบอำนำจ กำรมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับพัสดุ กำรรับ
บริจำคเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ดังนั้นกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำโดยเฉพำะกำรแสวงหำ
กำรระดมทุนและทรัพยำกรเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงคุ้มค่ำ
และประหยัด
ปัจจุบันสถำนศึกษำมีฐำนะเป็นหน่วยงบประมำณและหน่วยบริหำรกำรเงินของตนเองแต่ยัง
มีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดูแลแม้ว่ำจะมีฐำนะนิติบคุ คลตำมกฎหมำย ส่งผลให้สถำนศึกษำยังขำดควำมเป็น
อิสระในกำรบริห ำรงบประมำณให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรอย่ำงแท้ จริง ทั้ งนี้กำรบริหำรงบประมำณของ
สถำนศึกษำที่เป็นนิติบุคคล ได้กำหนดให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ
รวมทั้งกำรจัดหำรำยได้จำกกำรให้บริกำรที่ต้องนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อประโยชน์ ทำงกำรศึกษำ ที่
ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีต่อผู้เรียน เพื่อให้กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และบัญชีของสถำนศึกษำที่เป็นนิติ
บุ ค คลสอดคล้ อ งกั บ หลั ก กำรดั ง กล่ ำ วประกอบกั บ เจตนำรมณ์ ข องกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ
กระทรวงศึกษำธิกำรโดยปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแล้วแต่
กรณี ต้องกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจของตนไปยัง
สถำนศึกษำ ผ่ำนกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
พ.ศ. 2550 ประกอบกับประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเรื่องกำรกระจำยอำนำจ กำร
บริห ำรและกำรจัดกำรกำรศึก ษำของเลขำธิก ำรคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้ นฐำนไปยังคณะกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสัง กัดส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.
2550
จะเห็นได้ว่ำกฎกระทรวง ระเบียบ กฎหมำย และประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบ
อำนำจให้สถำนศึกษำมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณภำยใต้กรอบกำรดำเนินกำรที่กำหนดให้อย่ำงมี
อิส ระรวดเร็ว มี ควำมคล่อ งตัวมำกขึ้น และมุ่ งกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณให้กั บ
สถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้สถำนศึกษำนิติบุคคลสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดภำยใต้ระเบียบและกฎหมำยรองรับ โดยมีรำยละเอียดในกำรดำเนินกำรดังนี้
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หลักการและแนวคิด
1. ยึดหลักควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคทำงโอกำสทำงกำรศึกษำของผู้เรียนในกำร
จัดสรรงบประมำณเพื่อจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. มุ่งพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรทำง
กำรเงิน ทั้ง 7 ด้ำน เพื่อรองรับกำรบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน ดังนี้ 1) กำรวำงแผนงบประมำณ
2) กำรคำนวณต้นทุ นผลผลิต 3) กำรจัดระบบกำรจัดหำพัสดุ 4) กำรบริห ำรทำงกำรเงินและกำรควบคุม
งบประมำณ 5) กำรรำยงำนทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน 6) กำรบริห ำรสินทรัพย์ 7) กำรตรวจสอบ
ภำยใน
3. ยึดหลักกำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ โดยจัดสรรงบประมำณให้
เป็นไปในลักษณะของวงเงินรวมแก่สถำนศึกษำ
4. มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรจัดกำรงบประมำณของ
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ มีควำมคล่องตัวควบคู่กับควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้จำกผลสำเร็จของงำนและทรัพยำกรที่ใช้
ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารงบประมาณ
1) กำรจัดทำแผนงบประมำณและคำขอตั้งงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2) กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนโดยตรง 3) กำรอนุมั ติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ ได้รับ จัดสรร
4) กำรขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 5) กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 6) กำรตรวจสอบ
ติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 7) กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ
8) กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่ อกำรศึกษำ 9) กำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อกำรศึกษำ 10) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 11) กำรวำงแผนพัสดุ 12) กำรกำหนด
รูปแบบรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เงินงบประมำณเพือ่ เสนอต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำน 13) กำรพัฒ นำระบบข้อมู ลสำรสนเทศเพื่อกำรจัดท ำและจัดหำพัส ดุ
14) กำรจัดหำพัสดุ 15) กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำ และจำหน่ำยพัสดุ 16) กำรจัดหำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สิน 17) กำรเบิกเงินจำกคลัง 18) กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน 19) กำรนำเงินส่งคลัง
20) กำรจัดทำบัญชีกำรเงิน 21) กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 22) กำรจัดทำและจัดหำแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน
ขอบข่าย/ภารกิจการดาเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา มีรำยละเอียด
ดังนี้
1. กำรจั ด ท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้ ง งบประมำณเพื่ อ เสนอต่ อ เลขำธิ ก ำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.1 วิเครำะห์ ส ภำพแวดล้ อมของสถำนศึ ก ษำ (SWOT Analysis) โดยเชื่อ มโยงกั บ
แผนพั ฒ นำกำรศึก ษำของสถำนศึก ษำ กลยุท ธ์ข องส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึก ษำ กลยุท ธ์ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
1.2 จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ที่ ส อดคล้อ งกั บ แผนพั ฒ นำกำรศึก ษำของ
สถำนศึกษำ เพื่อจัดสรรงบประมำณประจำปีที่ได้รับให้กับหน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.3 จัดทำข้อมู ล สำรสนเทศทำงกำรเงินของสถำนศึก ษำ ได้แก่ แผนกำรจัดชั้นเรียน
ข้อมู ลครูและบุคลำกร ข้อ มูล ผู้เรียน ทรัพยำกรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของสถำนศึก ษำ เพื่อใช้กำหนด
เป้ำหมำย ผลผลิต เป้ำหมำยกิจกรรมหลักและกำรสนับสนุน
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1.4 ทบทวนประสิ ท ธิภ ำพกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบั ติก ำรในปี ที่ ผ่ำนมำ เพื่ อจั ดท ำ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยปีที่ขอตั้งงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ ๓ ปี ของงบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบเงิน
อุดหนุน งบลงทุน และงบรำยจ่ำยอื่นที่สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำ
1.5 ประมำณกำรและกำหนดวงเงินค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของ
แต่ละผลผลิต เพื่อกำหนดกรอบวงเงินที่ใช้จ่ำยแต่ละปี และจัดตั้งงบประมำณเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.6 วิเครำะห์ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กลยุทธ์
ของสถำนศึกษำและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อตรวจสอบทบทวนภำรกิจ และจัดทำ
กรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง (MTEF) เป็นรำยละเอียดของแผนงบประมำณ
1.7 ขอควำมเห็นชอบแผนงบประมำณต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้
เป็นคำขอตั้งงบประมำณต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. กำรจัดท ำแผนปฏิบั ติก ำรใช้จ่ำยเงิน ตำมที่ ได้รับ จั ด สรรงบประมำณจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
2.2 ขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
3.1 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมงำน/โครงกำรที่
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
4. กำรขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
4.1 ตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรงบประมำณที่จำเป็นต้องขอโอนและเปลี่ยนแปลง
เสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.2 ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมำณที่ไม่ต้องทำควำมตกลงกับสำนักงบประมำณให้
เสนอต่อส่วนกลำง/เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแล้วแต่กรณี
5. กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5.1 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีไปยังส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
6. กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ
6.1 จัดให้มีกำรตรวจสอบและติดตำมให้กลุ่ม ฝ่ำยงำน ในสถำนศึกษำ รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อสถำนศึกษำจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณต่อ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ นพื้ นฐำนทุ ก ไตรมำส ภำยในระยะเวลำที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
6.2 จัดทำรำยงำนประจำปีที่แสดงถึงควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำนทุกสิ้นปีงบประมำณ
แล้ วจัดส่ง ให้ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้ นฐำน ภำยในระยะเวลำที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
7. กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ
7.1 ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
7.2 วำงแผนประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
7.3 วิเครำะห์และประเมินควำมมีประสิทธิภำพ ประหยัดและคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร
ของหน่วยงำนในสถำนศึกษำ
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8. กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
8.1 ประสำนและรวบรวมข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ แหล่ง ทรัพยำกรที่ ส นับ สนุ นกำรจั ด
กำรศึกษำทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ
8.2 ศึก ษำแนวทำงหรือ ระเบีย บที่ จ ะขอรั บ กำรสนั บ สนุ น จำกแหล่ง ทรัพ ยำกรทุ ก
ประเภทตลอดจนเงื่อนไขกำรขอรับกำรสนับสนุน
8.3 วำงแผน รณรงค์ ส่ ง เสริ ม กำรระดมทุ น กำรศึ ก ษำ และทุ น เพื่ อ กำรพั ฒ นำ
สถำนศึกษำ
8.4 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศและระบบกำรรับจ่ำยทุนกำรศึกษำ และทุนเพื่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำให้ดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่ำ และมีควำมโปร่งใส
8.5 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยให้เป็นไปตำมควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
8.6 ให้บุคคล ครอบครัว ชุม ชน องค์กรเอกชน องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์ก ร
วิชำชีพสถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำโดยเป็นผู้จัดและ
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ บริจ ำคทรัพย์สิน หรือทรัพยำกรให้แก่ส ถำนศึก ษำและมี ส่วนร่วมกั บ ภำระ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็น
9. กำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
9.1 สำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียนและคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
9.2 ประสำนกำรกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
9.3 สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ
9.4 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
10. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
10.1 จั ด ท ำรำยกำรทรั พ ยำกรเพื่ อ เป็ น สำรสนเทศ ได้ แ ก่ แหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ำยใน
สถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทั้งที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติและภูมิปัญญำ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถำน
ประกอบกำรเพื่ อกำรรับรู้ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้เรียน และบุคลำกรทั่ วไปจะได้เกิ ดกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันในกำรจัดกำรศึกษำ
10.2 วำงระบบหรือกำหนดแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงำน
รัฐบำลและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10.3 กระตุ้นให้บุคคลในสถำนศึก ษำร่วมใช้ท รัพยำกรภำยในและภำยนอก รวมทั้ ง
ให้บริกำรกำรใช้ทรัพยำกรภำยในเพื่อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ และส่งเสริมกำรศึกษำในชุมชน
10.4 ประสำนควำมร่วมมือกั บผู้รับ ผิดชอบแหล่งทรัพยำกรภำยในและภำยนอกทั้ ง
ทรัพยำกรและธรรมชำติ ทรัพ ยำกรที่ ม นุษย์ส ร้ำงขึ้น ทรัพยำกรบุคคลที่มี ศัก ยภำพให้ก ำรสนับ สนุนกำรจัด
กำรศึกษำ
10.5 ดำเนินกำรเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนกำร
ใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
10.6 อำนำจในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับทรัพยำกรและได้รับกำรสนับสนุนจำกภำค
ส่วนต่ำง ๆ จะต้องอยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
11. กำรวำงแผนพัสดุ
11.1 กำรวำงแผนพัสดุล่วงหน้ำ 3 ปี ให้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของกำรวำงแผน
งบประมำณ
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11.2 กำรจัดทำแผนกำรจัดหำพัสดุ ให้ฝ่ำยที่ทำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้ดำเนินกำรโดย
ให้ ฝ่ ำ ยที่ ต้ อ งกำรใช้ พั ส ดุ จั ด ท ำรำยละเอี ย ดพั ส ดุ ที่ ต้ อ งกำรคื อ รำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ปริ ม ำณ รำคำคุ ณ
ลักษณะเฉพำะ หรือแบบรูปรำยกำรและระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ (ทั้งนี้รำยละเอียดพัสดุที่ต้องกำรนี้ต้อง
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี (แผนปฏิบัติงำน) และตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรประกอบพระรำชบัญ ญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี) ส่งให้ฝ่ำยที่ทำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อจัดทำแผนกำรจัดหำพัสดุ
11.3 ฝ่ำยที่จัดทำแผนกำรจัดหำพัสดุทำกำรสำรวจข้อมูลรำยละเอียดจำกฝ่ำยที่ต้องกำร
ใช้พัสดุ โดยมีกำรสอบทำนกับแผนปฏิบตั ิงำนและเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
และควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดหำว่ำควรเป็นกำรซื้อ กำรเช่ำ หรือกำรจัดทำเอง แล้วจึงนำข้อมูลที่สอบทำน
แล้วมำจัดท ำแผนกำรจัดหำพั สดุในภำพรวมของสถำนศึก ษำ โดยในส่วนที่ จัดส่ง ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินให้รำยงำนเฉพำะครุภัณฑ์ที่มีรำคำเกินหนึ่งแสนบำท และที่ดินสิ่งก่อสร้ำงที่มีรำคำเกินหนึ่งล้ำนบำท
(รำยละเอียดสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินที่ ตผ 0004/ว 97 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2546)
12. กำรกำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เงิน
งบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
12.1 กำหนดรูปแบบรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะเพือ่ ประกอบกำรขอตั้งงบประมำณ
ส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
12.2 กรณีที่เป็นกำรจัดหำจำกเงินนอกงบประมำณให้กำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณ
ลักษณะเฉพำะได้โดยให้พิจำรณำจำกแบบมำตรฐำนก่อน หำกไม่เหมำะสมก็ให้กำหนดตำมควำมต้องกำรโดยยึด
หลักควำมโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับทำงรำชกำร
13. กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรจัดทำและจัดหำพัสดุ
13.1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรจัดหำพัสดุ เช่น สมุด โทรศัพท์หน้ำเหลือง
กำรจัดทำบัญชีผู้ขำย หรือ ผู้รับจ้ำง เพื่อสำหรับ กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรประเมินผลผู้ขำยและผู้
รับจ้ำง เป็นต้น
14. กำรจัดหำพัสดุ
14.1 กำรจัดหำพัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุของส่วนรำชกำรและคำสั่ง
มอบอำนำจของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
14.2 กำรจั ด ท ำพั ส ดุ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษำธิก ำรว่ ำ ด้ ว ยกำรให้
สถำนศึกษำ รับจัดทำรับบริกำรรับจ้ำง ผลิตเพื่อจำหน่ำย พ.ศ. 2533
14.3 กำรจัดหำพัสดุด้วยเงินงบประมำณต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัส ดุด้วยวิธีกำรทำงอิ เล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. 2549 โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือ
องค์กรอื่นมีส่วนร่วมในกำรจัดหำโดยประเภทของพัสดุที่จัดหำต้องเป็นไปตำมหลักจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
งบประมำณและคำสั่งมอบอำนำจของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
14.4 กำรจัดหำพัสดุด้วยเงินนอกงบประมำณจะต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเ ล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และให้เป็นไปตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรเกีย่ วกับเงินรำยได้ สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด
เขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2549 และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์
อัตรำ และวิธีกำรนำเงินรำยได้สถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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๑๕. กำรควบคุมดูแล บำรุงรักษำ และจำหน่ำยพัสดุ
๑๕.๑ จัดทำทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ ไม่ว่ำจะได้ มำด้วยกำรจัดหำหรือ
กำรรับบริจำค
๑๕.๒ ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
๑๕.๓ ตรวจสอบพัสดุประจำปี และให้มีกำรจำหน่วยพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภำพหรือไม่ใช้
ในรำชกำรอีกต่อไป
๑๕.๔ พัสดุที่เป็นที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้ำงกรณีที่ได้มำด้วยเงินงบประมำณให้ดำเนิ นกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นที่ ร ำชพั ส ดุ กรณีที่ ได้ม ำจำกกำรรับ บริจำคหรือจำกเงินรำยได้ส ถำนศึกษำให้ขึ้นทะเบียนเป็น
กรรมสิทธิ์ของสถำนศึกษำ
๑๖. กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน
๑๖.๑ จัดทำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถำนศึกษำในกำรดำเนินกำรหำรำยได้โดยไม่
ขัดต่อกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๒ กำรจัดหำผลประโยชน์เกี่ ยวกับ ที่ รำชพัส ดุ และอสัง หำริม ทรัพย์ที่ อยู่ในควำม
ครอบครองของสถำนศึ ก ษำภำยในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถำนศึ ก ษำ และต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ นโยบำย
วัตถุประสงค์และภำรกิจของสถำนศึกษำ
๑๖.๓ เงินรำยได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมำณประเภทเงินรำยได้สถำนศึกษำ
๑๖.๔ กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินตำมข้อ ๑-๓ ในส่วนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของสถำนศึกษำ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๗. กำรเบิกเงินจำกคลัง
๑๗.๑ สถำนศึกษำได้รับกำรอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจำกคลัง/กรมบัญชีกลำงโดยตรงโดย
จัดทำและตรวจสอบเอกสำรหลัก ฐำนขอเบิกให้ถูกต้องตำมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินกำรเบิก เงินจำก
สำนักงำนคลังจังหวัด ณ อำเภอแล้วแต่กรณี ตำมระบบ GFMIS
๑๘. กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน
๑๘.๑ สถำนศึก ษำได้ รับ กำรอนุ มั ติให้เป็ นผู้เ บิก เงิน จำกคลัง ให้ป ฏิบั ติเช่น เดียวกั บ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คือกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน ต้องปฏิบัติ
ตำมระเบียบที่กระทรวงกำรคลังกำหนด คือระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๙. กำรนำเงินส่งคลัง
๑๙.๑ กำรนำเงินส่งคลังให้นำส่งภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำ
เงินและกำรนำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๙.๒ ขั้นตอนและวิธีกำรนำเงินส่งคลังให้เป็นไปตำมที่ระบบ GFMIS กำหนด
๒๐. กำรจัดทำบัญชีกำรเงิน
๒๐.๑ สถำนศึกษำที่ได้รับกำรอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจำกคลัง/กรมบัญชีกลำง
กำรจัดทำบัญชีกำรเงินให้บันทึกบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง และระบบ GFMIS
ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
๒๑. กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน
๒๑.๑ จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงินเป็นไปตำมระบบบัญชีเกณฑ์คง
ค้ำงและระบบ GFMIS ตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
๒๑.๒ จัดทำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ตำมที่สำนักงำน
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คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด คือตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนว่ ำ
ด้วยหลัก เกณฑ์ อั ต รำ และวิธีก ำรนำเงินรำยได้ส ถำนศึ ก ษำไปจ่ำยเป็นค่ ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึก ษำของ
สถำนศึกษำที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒๒. กำรจัดทำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน
๒๒.๑ สถำนศึกษำที่ได้รับกำรอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจำกคลัง/กรมบัญชีกลำงแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียน และแบบรำยงำนให้จัดทำตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง และระบบ GFMIS
ตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
๒๓. กำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคลด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
๒๓.๑ กำหนดรูปแบบนิติบุคคลด้ำนกำรบริหำรงบประมำณตำมบริบทของ
สถำนศึกษำ
๒๓.๒ พัฒนำรูปแบบนิติบุคคลด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
๒๓.๓ ติดตำม ประเมินผล รับผิดชอบ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
2. การบริหารงานบุคคล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมำยแม่บทในกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้ง
ระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น มีมำตรฐำนและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ กำรจัดระบบโครงสร้ำงและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำกำหนดให้ยึด
หลักกำรมีเอกภำพด้ำนนโยบำยและมีควำมหลำกหลำยในทำงปฏิบัติ กำรมีส่วนร่วมและให้กระจำยอำนำจไปสู่
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยตรง ดังนั้นพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมำยที่จัดระเบียบบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้มี
บทบัญ ญัติให้เป็นไปตำมหลักกำรที่กำหนด โดยบัญ ญัติให้ก ระทรวงศึกษำธิก ำรแบ่งกำรบริหำรรำชกำรเป็น
ส่วนกลำงเขตพื้ นที่ กำรศึก ษำและสถำนศึก ษำของรัฐที่ จัดกำรศึกษำระดับ ปริญ ญำที่ เป็นนิติบุคคล และยัง
กำหนดให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเฉพำะที่เป็นสถำนศึกษำมีฐำนะเป็นนิติบุคคล โดยมีเป้ำหมำย
ให้ส ถำนศึก ษำมี ควำมคล่อ งตัวและมี อิ ส ระในด้ำนวิชำกำรงบประมำณงำนบุ คคล และบริห ำรทั่ วไป จำก
บทบัญ ญัติของกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกระเบียบว่ำด้วยกำรบริห ำรจัดกำรและ
ขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้
สถำนศึก ษำสำมำรถบริห ำรจัดกำรและปฏิบัติหน้ำที่ได้ต ำมขอบเขตที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ยังได้มี กำรออก
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรกระจำยอำนำจทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
กำหนดให้ปลัดกระทรวงหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พิจำรณำดำเนินกำรกระจำยอำนำจ
และกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละด้ำนไปยังคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
สถำนศึกษำในอำนำจหน้ำที่ของตนแล้วแต่กรณี
อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อมูลผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตลอดจนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมกฎหมำยกำรศึก ษำจำกหลำยหน่วยงำน พบว่ำ
สถำนศึกษำต่ำง ๆ ยังไม่ประสบผลสำเร็จในกำรเป็นสถำนศึกษำนิติบุคคลเต็มรูปแบบ ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำ
ประสบปัญ หำและอุปสรรคหลำยประกำรโดยเฉพำะด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลซึ่งมีพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับ ที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมำยหลัก ทำให้
สถำนศึกษำมีข้อจำกัดด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรเป็นเหตุให้ไม่มีควำมคล่องตัวและ
เกิ ดควำมล่ำช้ำ ไม่ส ำมำรถแก้ไขปัญ หำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลได้ตำมเจตนำรมณ์กำรเป็นนิติบุคคลของ
สถำนศึกษำ
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ดังนั้นเพื่อให้สถำนศึกษำในโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคลตำมประกำศของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีรูปแบบและแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลที่
มีประสิทธิภำพ พัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรในรูปแบบของสถำนศึกษำนิติบุคคลได้
อย่ำงสมบูรณ์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล โดยมีหลักกำรและแนวคิด
ขอบข่ำย/ภำรกิจ ดังนี้
หลักการและแนวคิด
๑. ยึดหลักควำมต้องกำรและกำรพัฒ นำอย่ำงต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำตำมนโยบำย กฎหมำย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ยึดหลักควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำตำมนโยบำย กฎหมำย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๓. ยึดหลักธรรมำภิบำล
ขอบข่าย/ภารกิจด้านบริหารงานบุคคล
๑. กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
๒. กำรจัดสรรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓. กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
๔. กำรเปลี่ยนตำแหน่งนึ่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
๕. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
๖. กำรลำทุกประเภท
๗. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๘. กำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ
๙. กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งใหออกจำกรำชกำรไวกอน
๑๐. กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ
๑๑. กำรอุทธรณและกำรรองทุกข
๑๒. กำรออกจำกรำชกำร
๑๓. กำรจัดระบบและกำรจัดทำทะเบียนประวัติ
๑๔. กำรจัดทำบัญชีรำยชื่อและใหควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ
๑๕. กำรสงเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๖. กำรสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ
๑๗. กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
๑๘. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
๑๙. กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
๒๐. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำด้วยกำรนั้น
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ขอบข่าย/ภารกิจการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
๑. กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
๑.๑ รวบรวมและรำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อสำ
นักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- จำนวนข้ำรำชกำรครูจำแนกตำมสำขำ
- จำนวนลูกจ้ำงประจำในสถำนศึกษำ
- จำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว
- จำนวนพนักงำนรำชกำร
๑.๒ วิเครำะห์ควำมต้องกำรอัตรำกำลัง
๑.๓ จัดทำแผนอัตรำกำลังของสถำนศึกษำ
๑.๔ เสนอแผนอัตรำกำลังของสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. กำรจัดสรรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๑ รวบรวมและรำยงำนข้ อมู ล ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำต่อส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับจำนวนข้ำรำชกำรครูจำแนกตำมสำขำ
๒.๒ เสนอควำมต้องกำรจำนวนและอัตรำตำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึก ษำในสถำนศึก ษำ จ ำแนกตำมสำขำ ตำมเกณฑ์ ที่ ก .ค.ศ. ก ำหนดต่อส ำนัก งำน คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓. กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
๓.๑ เสนอควำมต้องกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓.๒ ดำเนินกำรสรรหำเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคล เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
ศึกษำพนักงำนรำชกำรลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กำหนด และสอดคล้องกับแผน
อัตรำกำลังที่สถำนศึกษำกำหนด ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓.๓ ดำเนินกำรสรรหำและจัดจ้ำง บุคคลเพื่อปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำตำแหน่งต่ำง
ๆ ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓.๔ แจ้งภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน มำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ
และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่ข้ำรำชกำรครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำวทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
๓.๕ ดำเนินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรสำหรับบุคลำกรทำงศึกษำหรือ
เตรียมควำมพร้อ มและพัฒ นำอย่ำงเข้มสำหรับ ผู้ได้รับ กำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก.ค.ศ. กำหนด
๓.๖ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสำมเดือนตำม
แบบประเมินที่ก.ค.ศ. กำหนด และในกำรประเมินแต่ละครั้งให้ประธำนกรรมกำรแจ้งผลกำรประเมินให้ครู
ผู้ช่วยและผู้ มี อ ำนำจตำมมำตร ๕๓ ทรำบ และในส่ วนของพนัก งำนรำชกำรและลู ก จ้ ำงต้ องจัด ให้ มี ก ำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ ๆ ทุก ๖ เดือน
๓.๗ รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
แล้วแต่กรณีต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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๓.๘ ดำเนินกำรแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจำกสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำ
ตำมอำนำจหน้ำที่ที่ กฎหมำยก ำหนดีหรื อเมื่อได้รับ อนุมัติจำก อ.ก.ค.ศ. วิสำมั ญ เฉพำะกิจ ของสถำนศึก ษำ
รูปแบบนิติบุคคล
๔. กำรเปลี่ยนตำแหน่งนึ่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔.๑ กำรเปลี่ยนตำแหน่ง นึ่ งข้ ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ข้ ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอควำมประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็นในกำรขอเปลี่ยนตำแหน่งนึ่งกรณีสมัครใจ
กรณีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรและกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อ
ส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิจำรณำดำเนินกำรตำมหลัก เกณฑ์และวิธีก ำรที่ก .ค.ศ.
กำหนด
๔.๒ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔.๒.๑ กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้บริหำรสถำนศึกษำในหน่วยงำน
กำรศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นผู้บริหำรสถำนศึกษำเสนอควำมประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็นในกำรขอย้ำยไป
ยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแล้วแต่กรณี
๔.๒.๒ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑) รวบรวมรำยชื่อและข้อมูลรำยชื่อและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์ จะขอย้ำย
และให้ควำมเห็ นเสนอไปยังสถำนศึก ษำที่ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำประสงค์จ ะขอย้ำยไป
ปฏิบัติงำน
๒) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์จะ
ขอย้ำยปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ
๒.๑) ในกรณีที่เห็นชอบกำรรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
เสนอเรื่องไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อขออนุมั ติ อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจของ
สถำนศึกษำรูปแบบนิติบุคคล
๒.๒) ในกรณีให้ควำมเห็นว่ำไม่ ควรรับ ย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำต้นสังกัดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์จะ
ขอย้ำยทรำบ
๓) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์จะ
ขอย้ำยปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ
๓.๑) ในกรณีที่เห็นชอบกำรรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
เสนอเรื่องไปยังเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๒) ในกรณีให้ควำมเห็นว่ำไม่ ควรรับ ย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำต้นสังกัดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์จะ
ขอย้ำยทรำบ
๔) สั่งย้ำยและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแล้วแต่กรณี
ตำมอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนด
๔.๓ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔.๓.๑ กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้บริหำรสถำนศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เสนอควำมประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็นในกำรขอย้ำยไปยังเขตพื้นที่
กำรศึกษำต้นสังกัดหรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแล้วแต่กรณี
๔.๓.๒ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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๑) รวบรวมรำยชื่อและข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์จะ
ขอย้ำยและให้ควำมเห็นเสนอไปยังสถำนศึกษำที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประสงค์จะขอย้ำยไป
ปฏิบัติงำน
๒) สถำนศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
ประสงค์จะขอย้ำยมำปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ
๒.๑) ในกรณีที่เห็นชอบกำรรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
เสนอเรื่องไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อขออนุมั ติ อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจของ
สถำนศึกษำรูปแบบนิติบุคคล
๒.๒) ในกรณีที่เห็นว่ำไม่สมควรรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้เสนอเรื่องไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำต้นสังกัดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค์จะขอ
ย้ำยทรำบ
๓) สั่งย้ำยและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแล้วแต่กรณี
ตำมอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนด
๕. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
๕.๑ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ
๑) ประกำศเกณฑ์กำรประเมินและแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำทรำบโดยทั่วกัน
๒) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถำนศึกษำตำม
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนดให้ฐำนะผู้บังคับบัญชำ
๓) รวบรวมข้อมูลพร้อมควำมเห็นของผู้มีอำนำจในกำรประเมินและให้ควำมเห็นใน
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ ๒ พิจำรณำ
๔) แจ้งคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
ฐำนะผู้บังคับบัญชำทรำบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
๕) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำในฐำนะ
ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
๕.๒ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ควำมตำยอันเนื่องมำจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
๑) เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและควำมเห็นที่เป็นข้อยุติและรำยละเอียดต่ำง ๆที่
เกี่ยวข้องไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒) ดำเนินกำรด้ำนสวัสดิกำรให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องมำจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนดตำมควำมเหมำะสม
๖. กำรลำทุกประเภท
๖.๑ อนุญำต หรือเสนอขออนุญำตกำรลำตำมนโยบำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่ กำรศึก ษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึก ษำธิกำรตำมที่กฎหมำย
กำหนด
๖.๒ เสนอเรื่ อ งกำรอนุ ญ ำตให้ ข้ำ รำชกำรครูแ ละบุ ค ลำกรทำงศึ ก ษำต่ อ ให้ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิจำรณำตำมอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนดีหรือเพื่อทรำบแล้วแต่กรณี
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๗. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๗.๑ กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและดัชนีชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำและที่ก.ค.ศ. กำหนด
๗.๒ ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อ ๑
๗.๓ นำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำ
๗.๔ รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำร้องขอ
ได้รับทรำบ
๘. กำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ
๘.๑ กำรทำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง
๑) กรณีมีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนกำรกระทำผิดวินัย
ไม่ร้ำยแรงในฐำนะผู้บังคับบัญชำ
๒) พิจำรณำลงโทษวินัย หำกปรำกฏผลกำรสอบสวนว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำกระทำผิดวินัย
ไม่ร้ำยแรงตำมอำนำจที่กฎหมำยกำหนด
๓) รำยงำนผลกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และก.ค.ศ. พิจำรณำตำมลำดับแล้วแต่กรณี ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
๘.๒ กำรทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
๑) ดำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงไม่ชัดเจน
๒) กรณีมีมูลกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ ไม่มีวิทยฐำนะให้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในฐำนะผู้มอี ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือรำยงำนต่อผู้
มีอำนำจแล้วแต่กรณี
๓) ประสำนกับหน่วยงำนกำรศึกษำอื่นและกรรมกำรสอบสวนกรณีมีกำรกระทำผิดวินัย
ร่วมกัน
๔) พิจำรณำสถำนโทษหรือสั่งลงโทษตำมอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนดกรณีควำมผิด
วินัยไม่ร้ำยแรง
๕) รำยงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือเสนอสถำนโทษไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กรณี เป็ นควำมผิดวินั ยอย่ำงร้ำยแรงของครูผู้ ช่วยและครูที่ ยังไม่ มี วิท ยฐำนะเพื่ อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่
กำรศึกษำพิจำรณำ
๙. กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
เมื่อมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนกรณีกระทำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและมีเหตุสั่ง
พักรำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนให้ดำเนินกำรภำยในขอบเขตอำนำจตำมที่กฎหมำยกำหนดในกรณี
ตำแหน่งงครูผู้ช่วยและตำแหน่งงครูที่ยังไม่มีวิทยฐำนะ
๑๐. กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ
เสนอรำยงำนกำรลงโทษทำงวินัยและกำรลงโทษให้ดำเนินกำรแก่ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึก ษำไปยังผู้อ ำนวยกำรสำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึก ษำ และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก ำรศึกษำ
พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก.ค.ศ. กำหนด
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๑๑. กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
๑๑.๑ กำรอุทธรณ์
รับ เรื่องอุท ธรณ์คำสั่งลงโทษทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำใน
สถำนศึกษำ แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยกำหนดเพื่อพิจำรณำในกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่ำนหัวหน้ำสถำนศึกษำ
๑๑.๒ กำรร้องทุกข์
รับเรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำแล้วเสนอไป
ยังผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยกำหนดเพื่อพิจำรณำในกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอเรือ่ งร้อง
ทุกข์ผ่ำนหัวหน้ำสถำนศึกษำ
๑๒. กำรออกจำกรำชกำร
๑๒.๑ อนุญำตกำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในฐำนะผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมหลัก เกณฑ์และวิธีกำรที่ กฎหมำยกำหนดีหรือรับ เรื่องกำร
ลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ ในฐำนะผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
พิจำรณำแล้วแต่กรณี
๑๒.๒ สั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำรในฐำนะผู้มีอำนำจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งหรือเสนอให้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำแล้วแต่กรณี
๑๓. กำรจัดระบบและกำรจัดทำทะเบียนประวัติ
๑๓.๑ จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง
๑๓.๒ ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในสถำนศึกษำ
๑๓.๓ รับเรื่องกำรแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยพิจำรณำ
๑๔. กำรจัดทำบัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
๑๔.๑ ดำเนินกำรในกำรขเครื่องงรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำในสถำนศึกษำไปยังเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเสนอผู้มีอำนำจตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
๑๔.๒ จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำในสังกัด
๑๕. กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๕.๑ ส ำรวจและรวบรวมข้อมู ลกำรขอให้มี และเลื่อนวิท ยฐำนะของข้ำ รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๕.๒ ประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพิ่อชี้แจงทำควำมเข้ำใจ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะตำมที่ก.ค.ศ.
กำหนด
๑๕.๓ รวบรวมแบบเสนอขอรับกำรประเมินและรำยงำนผลงำนที่ เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่งไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อดำเนินกำรต่อไป
๑๖. กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑๖.๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเอง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำร
ปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและคุณภำพกำรศึกษำ
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๑๖.๒ สร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยกำรยกย่องเชิด
ชูเกี ยรติ ผู้มี ผ ลงำนดีเด่นและมี คุณงำมควำมดีตำมหลัก เกณฑ์ และวิธีก ำรที่ ก ำหนดีห รือกี่ รณี อื่น ตำมควำม
เหมำะสม
๑๗. กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
๑๗.๑ ดำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ประพฤติปฏิบัติตำม
ระเบียบวินัย มำตรฐำน และจรรยำบรรณของวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงศึกษำ
๑๗.๒ ควบคุมดูแล และส่งเสริมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำร
ประพฤติปฏิบัติตำมระเบียบวินัย มำตรฐำนและจรรยำบรรณของวิชำชีพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
๑๘. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
๑๘.๑ เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
๑๘.๒ เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีวินัยในตนเอง
๑๘.๓ ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกระทำผิดวินัย
๑๙. กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ดำเนินกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพและกำรขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพของ
ข้ำรำชกำรครูแ ละบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำในสถำนศึก ษำเพื่ อ เสนอไปยัง ส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึก ษำให้
ดำเนินกำรต่อไป
๒๐. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรบริหำร
๒๐.๑ วิเครำะห์ควำมจำเป็นและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
๒๐.๒ จัดทำแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
๒๐.๓ ดำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
ตำมแผนที่กำหนด
๒๐.๔ สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรศึกษำ
ในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒๐.๕ ประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและนำผล
กำรประเมินไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อไป
๒๑. กำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคลด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
๒๑.๑ กำหนดรูปแบบนิติบุคคลด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
๒๑.๒ พัฒนำรูปแบบนิติบุคคลด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
๒๑.๓ ติดตำม ประเมินผล รับผิดชอบ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3. การบริหารงานทั่วไป
เนื่องจำกกำรบริหำรทั่วไปเป็นกำรดำเนินงำนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และช่วยอำนวยควำมสะดวก
ให้ภำรกิจหลักขององค์กรดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้ลงสู่ผู้เรียนอย่ำงแท้จริง เช่นงำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศงำนประสำนงำน
และพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำงำนธุรกำรงำนดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้ อมงำนรับนักเรียนงำนระดม
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำงำนกิจกำรนักเรียนงำนประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ
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งำนควบคุมภำยในหน่วยงำน เป็นต้น กำรมอบอำนำจให้สถำนศึกษำสำมำรถกำหนดระเบียบ
หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรทั่วไปได้อย่ำงเบ็ดเสร็จภำยในองค์กร โดยสำมำรถกำหนดขั้นตอนกำรบังคับ
บัญ ชำในกำรบริห ำรด้ำนกำรบริห ำรทั่วไปของสถำนศึก ษำให้มี ควำมยืดหยุ่นสูง เกิ ดควำมคล่องตัว สะดวก
รวดเร็วเป็นกำรบริห ำรแบบเบ็ดเสร็จในองค์กรที่ดี ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล เอื้อต่อกำรพัฒนำ
โดยสถำนศึกษำเป็นฐำน (School Based Management) อย่ำงแท้จริง ทั้งนี้กำรบริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำ
ดำเนินกำรตำมหลักกำรแนวคิด ขอบข่ำย/ภำรกิจ ดังนี้
หลักการและแนวคิด
๑. ยึดหลักให้สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำด้วยตนเองให้มำก
ที่ สุด โดยเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำมี ห น้ ำที่ ก ำกั บ ดู แล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสำนงำนในเชิง นโยบำยให้
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
๒. มุ่ ง ส่ง เสริ ม ประสิท ธิภ ำพและประสิ ท ธิผ ลในกำรบริ ห ำรและกำรจั ดกำรศึ ก ษำของ
สถำนศึก ษำตำมหลักกำรกำรบริหำรงำนที่มุ่ งเน้นผลสัม ฤทธิ์ของงำนเป็นหลัก โดยเน้นควำมโปร่ง ใส ควำม
รับ ผิ ดชอบที่ ตรวจสอบได้ตำมกฎเกณฑ์ กติก ำ ตลอดจนกำรมี ส่วนร่วมของ บุ คคล ชุม ชน และองค์ก รที่
เกี่ยวข้อง
๓. มุ่งพัฒนำองค์กรระดับสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสำรกันได้อย่ำงรวดเร็วด้วยระบบเครือข่ำยและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. กำรบริห ำรทั่ วไปเป็นกระบวนกำรส ำคัญ ที่ ช่วยประสำนส่ง เสริม และสนั บ สนุนกำร
บริห ำรงำนอื่ น ๆ ให้บ รรลุผ ลตำมมำตรฐำนคุณ ภำพและเป้ำหมำยที่ ก ำหนดไว้ โดยมี บ ทบำทหลัก ในกำร
ประสำนส่ง เสริม สนับ สนุน และกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกำรให้บ ริก ำรกำรศึก ษำทุ ก รูป แบบ ทั้ ง
กำรศึกษำในระบบนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ตำมบทบำทของสถำนศึกษำ ตลอดจนกำรจัดและ
ให้บริกำรกำรศึกษำของ บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันสังคมอื่น
ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารทั่วไป
๑. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
๒. กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ
๓. กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ
๔.งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน
๕. กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
๖. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
๗.งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
๘. กำรดำเนินงำนธุรกำร
๙. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
๑๐. กำรจัดทำสำมะโนผู้เรียน
๑๑. กำรรับนักเรียน
๑๒. กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดตั้ง ยุบ รวมหรือสถำนศึกษำ
๑๓. กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบนอกระบบ และตำมอัธยำศัย
๑๔. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
๑๕. กำรทัศนศึกษำ
๑๖.งำนกิจกำรนักเรียน
๑๗. กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ
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๑๘. กำรส่ง เสริม สนับ สนุน และประสำนกำรจั ดกำรศึก ษำของ บุ คคล ชุ ม ชน องค์ก ร
หน่วยงำนและสถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ
๑๙. กำรประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น
๒๐. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๒๑. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
๒๒. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน
ขอบข่าย/ภารกิจการดาเนินงานด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
มีรำยละเอียดดังนี้
๑. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
๑.๑ จัดทำระบบฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับระบบฐำนข้อมูลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๒ จัดระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอื่น เขตพื้นที่
กำรศึกษำและส่วนกลำง
๑.๓ นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล และสำรสนเทศเพื่อกำรบริห ำร กำรบริก ำรและกำร
ประชำสัมพันธ์
๒. กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ
๒.๑ ประสำนงำนกับเครือข่ำยกำรศึกษำทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อแสวงหำ
ควำมร่วมมือควำมช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนงำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยกำรศึกษำให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ
๒.๓ กำหนดแผนโครงกำรหรือกิ จกรรมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่ำงเครือข่ำย
กำรศึกษำทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
๒.๔ ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่เครือข่ำยกำรศึกษำ สถำบัน
และองค์กรอื่น ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
๓. กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ
๓.๑ จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย ทิศทำงของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน สังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของ บุคคล ชุมชน องค์กร
สถำบัน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3.๒ เสนอแผนพั ฒนำกำรศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔.งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน
๔.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัดและพัฒนำสถำนศึกษำของสถำนศึกษำตำม
นโยบำยและแผนพั ฒ นำสถำนศึก ษำของสถำนศึก ษำที่ ส อดคล้องกั บ ทิ ศทำงของส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔.๒ นำผลกำรวิจัยมำปรับปรุงพัฒนำนโยบำยและแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำของ
สถำนศึกษำ
๔.๓ เผยแพร่แ ละประชำสั ม พั นธ์ก ำรศึก ษำวิจัย ของสถำนศึ ก ษำให้ ผู้เ กี่ ยวข้ องและ
สำธำรณชนทรำบ
๕. กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
๕.๑ จั ด ระบบกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำให้ เ ป็ น อ งค์ ก รที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภำพโดยมีกำรกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
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๕.๒ นำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจำปีเป็นเครื่องมือกำร
ขับเคลื่อนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
๕.๓ ประเมินผลงำนและรำยงำนกำรพัฒนำองค์กร
๕.๔ ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
๖. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
๖.๑ กำหนดมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละด้ำนของสถำนศึกษำ
๖.๒ เผยแพร่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ ยวข้อง
ทรำบ
๖.๓ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ
๖.๔ ปรับปรุงและพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระบบกำรประเมินมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ
๗.งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
๗.๑ วำงแผนและดำเนินกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำมำใช้ในกำร
บริหำรและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๗.๒ ระดมจัดหำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรศึกษำในงำนด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ
๗.๓ สนับสนุนและพัฒนำให้บุคลำกรสำมำรถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
มำใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ
๗.๔ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
๗.๕ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
๘. กำรดำเนินงำนธุรกำร
๘.๑ ศึกษำวิเครำะห์สภำพระบบงำนธุรกำรระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๘.๒ วำงแผนออกแบบระบบงำนธุรกำรโดยนำเทคโนโลยีม ำช่วยเพื่อลดขั้นตอนและ
รองรับกำรปฏิบัติงำนธุรกำร
๘.๓ จัดบุคลำกรรับผิดชอบงำนธุรกำรโดยเฉพำะและพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนธุรกำร
๘.๔ ดำเนินงำนธุรกำรตำมระบบทีก่ ำหนดไว้ โดยยึดหลักควำมถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด
และคุ้มค่ำ
๘.๕ ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงระบบงำนธุรกำรให้มีประสิทธิภำพ
๙. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
๙.๑ วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
๙.๒ บำรุง ดูแล และพัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ
ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัย และสวยงำม
๙.๓ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของ
สถำนศึกษำ
๑๐. กำรจัดทำสำมะโนผู้เรียน
๑๐.๑ ประสำนกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรสำรวจและจัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ำรับ
บริกำรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑๐.๒ เสนอสำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
๑๐.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศจำกกำรทำสำมะโนผู้เรียน
๑๐.๔ เสนอข้อมูลสำรสนเทศกำรทำสำมะโนผู้เรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
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๑๑. กำรรับนักเรียน
๑๑.๑ ก ำหนดแผนกำรรับ นั ก เรียนของสถำนศึก ษำอย่ำงอิส ระตำมควำมสนใจและ
ศักยภำพของผู้เรียน ตำมควำมพร้อ มของสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน
๑๑.๒ ดำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนกำรรับนักเรียนที่กำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและตำมปฏิทินกำรรับนักเรียนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนที่กำหนดเฉพำะสถำนศึกษำรูปแบบนิติบุคคล
1๒. กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถำนศึกษำ เสนอข้อมูลและ
ควำมต้องกำรในกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก หรือเปลี่ยนสภำพ
สถำนศึกษำไปยังเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๓. กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบนอกระบบ และตำมอัธยำศัย
๑๓.๑ สำรวจควำมต้องกำรในกำรเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำทุกรูปแบบ ทั้งในระบบนอก
ระบบ และตำมอัธยำศัย
๑๓.๒ ก ำหนดแนวทำงและควำมเชื่ อ มโยงในกำรจั ด และพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของ
สถำนศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ตำมควำมต้องกำรขอ ง
นักเรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๓.๓ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง ๓ รูปแบบ
ตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของสถำนศึกษำ รวมทั้งเชื่อมโยงประสำนควำมร่วมมือและส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันต่ำง ๆ ที่จัดกำรศึกษำ
๑๔. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
๑๔.๑ กำหนดแนวทำงกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑๔.๒ ระดมทรัพ ยำกรเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำในทุ กด้ำน ซึ่งครอบคลุมถึงกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำน
สถำนประกอบกำรสถำบันสังคมอื่น และสถำนศึกษำในกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำร่วมกัน
๑๔.๓ ดำเนินกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๕. กำรทัศนศึกษำ
๑๕.๑ วำงแผนกำรนำนักเรียนไปทั ศนศึ ก ษำนอกสถำนศึก ษำทั้ง ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
๑๕.๒ ดำเนินกำรขออนุญำตนำนักเรียนไปทัศนศึกษำ โดย
๑. กำรอนุญำตให้นักเรียนไปทัศนศึกษำในจังหวัดีหรือต่ำงจังหวัดทั้งประเภทไปกลับและค้ำงคืน เป็นอำนำจของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
๒. กำรอนุญำตให้นักเรียนไปทัศนศึกษำต่ำงประเทศ เป็นอำนำจของผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๕.๓ ดำเนินกำรนำผู้เรียนไปทั ศนศึก ษำนอกสถำนศึก ษำตำมแผน หลัก เกณฑ์ และ
วิธีกำรที่กำหนด
๑๖.งำนกิจกำรนักเรียน
๑๖.๑ วำงแผนกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
๑๖.๒ ดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนดโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1

๒๑

รำยงำนผลกำรช่วยเหลือแนะนำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

๑๗. กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ
๑๗.๑ วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑๗.๒ ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำตำมแนวทำงที่กำหนด
๑๗.๓ ติด ตำม ประเมิ นผล ปรับ ปรุง และพัฒ นำกำรประชำสัม พั นธ์ก ำรศึก ษำของ
สถำนศึกษำ
๑๘. กำรส่งเสริมสนับสนุน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำของ บุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงำน และสถำบันสังคมอื่นที่ จัดกำรศึกษำให้คำปรึก ษำ แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน และประสำนควำม
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ
๑๙. กำรประสำนรำชกำรกั บ ส่วนภูมิ ภำคและส่วนท้ องถิ่นประสำนควำมร่วมมื อกั บ หน่วย
รำชกำรส่วนภูมิภำคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๒๐. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๒๐.๑ จัดระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
๒๐.๒ จัดทำเกณฑ์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๒๐.๓ ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำตำมระบบที่กำหนดไว้
๒๐.๔ รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และสำธำรณชนทรำบ
๒๐.๕ ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และกำรรำยงำนผล
กำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๒๑. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
๒๑.๑ วิ เครำะห์ ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้ อ งกั นควำมเสี่ ยงในกำรด ำเนิ น งำนขอ ง
สถำนศึกษำ
๒๑.๒ วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ
๒๑.๓ ดำเนินกำรควบคุมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
๒๑.๔ ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในและรำยงำนให้เขตพื้นที่
กำรศึกษำทรำบ
๒๒. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน
๒๒.๑ ศึกษำสภำพปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๒๒.๒ กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้เรียนให้เป็นไปตำมบริบท สภำพแวดล้อม
ของแต่ละสถำนศึกษำ เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูผู้ปกครอง และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒๒.๒ กำรวำงแผนงำนปกครองนักเรียน
๒๒.๓ กำรบริหำรงำนปกครองนักเรียน กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำร
ประสำนงำนปกครอง
๒๒.๔ กำรส่งเสริม พัฒ นำให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนำด้ำนควำมรับผิดชอบต่ อสังคม กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
กำรยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี
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๒๒.๕ กำรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของผู้เรียน ได้แก่ กำรป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม กำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำกำรดำเนินงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ในสถำนศึกษำ
๒๒.๖ กำรสรุปประเมินผลงำนปกครองนักเรียน
๒๓. กำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคลด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
๒๓.๑ กำหนดรูปแบนิติบุคคลด้ำนกำรบริหำรทั่วไปตำมบริบทของสถำนศึกษำ
๒๓.๒ พัฒนำรูปแบบนิติบุคคลด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
๒๓.๓ ติดตำม ประเมินผล รับผิดชอบ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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บทที่ 3
การดาเนินงานช่วยเหลือแนะนา
กำรด ำเนิน กำรช่ วยเหลือ แนะน ำ เพื่ อพั ฒ นำคุณ ภำพกำรศึ ก ษำ ตำมนโยบำยและจุ ดเน้ นของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 โดยใช้ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศจำกกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผล มำวิเครำะห์จัดทำแผนกำรช่วยเหลือแนะนำ ซึ่งกำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ช่วยเหลือแนะนำดำเนินกำรเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 15 - 30 พฤศจิกำยน 2562 ระยะที่
2 ระหว่ำง 15 - 31 ธันวำคม 2562 มีรำยละเอียดของกำรดำเนินกำรดังนี้
1. การวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลือแนะนา
กำรนำผลจำกสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรมำกำหนดรำยละเอียดของกิจกรรมในกำร
จัดทำแผนช่วยเหลือแนะนำ
1.1 กำหนดแนวทำง/วิธีกำรช่วยเหลือแนะนำทีห่ ลำกหลำยตำมปัญหำที่เกิดขึ้น ตำมควำมต้องกำร
และจำเป็น มีกำรใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ (professional Learning Community : PLC)
เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรช่วยเหลือแนะนำ
1.2 เลือกแนวทำง/วิธีกำรในกำรช่วยเหลือแนะนำโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
1.3 วำงแผนกำรดำเนินกำรช่วยเหลือแนะนำ
1) กำรประชุมเตรียมกำรช่วยเหลือแนะนำ เพือ่ สร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจร่วมกัน
2) สร้ำงคณะช่วยเหลือแนะนำ เป็นทีมงำนในกำรช่วยเหลือแนะนำร่วมกัน
3) กำหนดประเด็นกำรช่วยเหลือแนะนำ เป็นกำรกำหนดเนือ้ หำทีจ่ ะช่วยเหลือแนะนำ
4) กำหนดระยะเวลำในกำรช่วยเหลือแนะนำ โดยกำหนดระยะเวลำทีเ่ หมำะสมกับกำร
แก้ปัญหำและกำรพัฒนำ
5) กำหนดวิธีกำรช่วยเหลือแนะนำและกิจกรรมช่วยเหลือแนะนำที่เหมำะสมตำมสภำพปัญหำ
และควำมต้องกำร เช่น กำรประชุมสัมมนำ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสังเกต กำรสำธิต กำรสัมภำษณ์ กำร
Coaching & Mentoring ฯลน โดยเน้นกำรใช้ ICT ในกำร Line You Tube Facebook Live เป็นต้น
1.4 กำรจัดทำแผนกำรช่วยเหลือแนะนำ ประกอบด้วย หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
แผนกำรช่วยเหลือแนะนำ ปฏิทินกำรช่วยเหลือแนะนำ ทรัพยำกรที่ต้องกำร เครื่องมือช่วยเหลือแนะนำ ผลที่
คำดว่ำจะได้รับ
1.5 กำรสร้ำงสื่อและเครือ่ งมือช่วยเหลือแนะนำ
สื่อและเครือ่ งมือช่วยเหลือแนะนำ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้กำรช่วยเหลือแนะนำมีประสิทธิภำพ
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นสิง่ ที่ช่วยเก็บรำยละเอียดทีผ่ ู้รบั กำรช่วยเหลือแนะนำไม่สำมำรถแสดงออกมำได้
และสำมำรถเก็บข้อมูลนำมำเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรช่วยเหลือแนะนำ และสิ่งที่ทำให้มี
ควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงผู้ช่วยเหลือแนะนำและผู้รบั กำรช่วยเหลือ แนะนำ เช่น วิธีกำรช่วยเหลือแนะนำ
ทักษะกำรช่วยเหลือแนะนำ เทคนิคกำรช่วยเหลือแนะนำ โดยเป็นสือ่ ทีส่ อดคล้องในยุคศตวรรษที่ 21 เน้นกำร
ใช้ ICT ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรใช้ Line Application กำรใช้ Clip Video กำร Conference กำรใช้ Video
Line You Tube Facebook Live เป็นต้น สร้ำงเครื่องมือช่วยเหลือแนะนำ เพื่อเก็บข้อมูลเป็นแยวทำงในกำร
แก้ปัญหำและพัฒนำ ตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำน และกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ซึ่งเป็นเครื่องมีที่มีคุณภำพ ใช้ง่ำย สำมำรถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหำควำมต้องกำรและเป็นประโยชน์ใน
กำรแก้ปญ
ั หำปรับปรุงและพัฒนำกำรช่วยเหลือแนะนำ
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2. การปฏิบัติการช่วยเหลือแนะนา
ปฏิบั ติก ำรช่วยเหลื อ แนะนำ ด ำเนินกำรตำมวิธีก ำรเทคนิคและกิ จ กรรมที่ ก ำหนด ได้ก ำหนด
ประเด็นกำรช่วยเหลือแนะนำกลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีรำยละเอียดแยกกลุ่มงำน
ตำมภำรกิจ ด้ำนบริหำรงำนกำรเงินและงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปและ
ตำมประเด็นกำรช่วยเหลือ ดังนี้
1.1 ด้ำนบริหำรงำนกำรเงินและงบประมำณ
1) กำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณประจำปี
2) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
3) กำรควบคุมเงินคงเหลือ
4) กำรเก็บรักษำเงิน
5) กำรควบคุมกำรรับเงิน
6) กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน
7) กำรจัดทำบัญชี
8) กำรจัดทำรำยงำน กำรเงินและกำรตรวจสอบรับ-จ่ำยประจำวัน
9) กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน
10) กำรจัดหำพัสดุ
11) กำรควบคุมดูแลบำรุงรักษำและจำหน่ำยพัสดุ
1.2 ด้ำนบริหำรงำนบุคคล
1) กำรวำงแผนบริหำรอัตรำกำลัง
2) สรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง
3) ส่งเสริมและ พัฒนำบุคลำกร
4) บำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
5) วินัยและนิติกำร
1.3 ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
1) งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
2) กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
3) กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ
3. การประเมินผลและรายงานผลการช่วยเหลือแนะนา
3.1 ประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำน เช่น กำรดำเนินงำนของผูร้ ับกำรช่วยเหลือแนะนำ
เพื่อนำผลไปปรับปรุงแนวทำงกำรดำเนินงำน
3.2 ประเมินผลกำรช่วยเหลือแนะนำเมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัตกิ ำรช่วยเหลือแนะนำตำมระยะเวลำที่
ต้องกำรในกำรนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ
3.3 รำยงำนผลกำรช่วยเหลือแนะนำต่อผู้เกี่ยวข้อง
3.4 นำผลกำรช่วยเหลือแนะนำทีเ่ ป็นปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนำกำรช่วยเหลือ
แนะนำในครั้งต่อไป
4. การยกย่องเชิดชูเกียรติ กำรให้ขวัญกำลังใจ แต่งตั้งเป็นคณะทำงำน วิทยำกร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ นำเสนอ
ผลงำน
5. การพัฒนาต่อยอด นำข้อมูลจุดเด่น จุดควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะไปใช้ในกำรวำงแผนกำรนิเทศ
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บทที่ 4
ผลการช่วยเหลือแนะนา
สำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้ดำเนินกำรช่วยเหลือแนะน ำ
โดยใช้แผนกำรช่วยเหลือแนะนำเป็นเครื่องมือในกำรดำเนินกำร ซึ่ง แบ่งเป็น 2 ระยะ (ระยะที่ 1 ระหว่ำงวันที่
15-30 พฤศจิกำยน 2562 และ ระยะที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 15-31 ธันวำคม 2562) โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ร่วมกันกำหนดประเด็นกำรช่วยเหลือแนะนำ แนวทำง เทคนิค กิจกรรม เครื่องมือ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
ปฏิทิ นกำรช่วยเหลือแนะนำ และผู้ช่วยเหลือแนะนำ ซึ่งประเด็นในกำรช่วยเหลือแนะนำ ประกอบด้วยกำร
บริห ำรงำนของโรงเรี ยน 3 ฝ่ ำย คื อ งำนบริห ำรกำรเงินและงบประมำณ งำนบริห ำรงำนบุ คคล และงำน
บริหำรงำนทั่วไป โดยจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแยกตำมรำยประเด็น มีรำยละเอียดดังนี้
1. งานบริหารการเงินและงบประมาณ จำนวน 11 ประเด็น
ประเด็ นที่ 1 การจัด ทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี ของสถำนศึก ษำ ซึ่ง โรงเรียนส่วนใหญ่
ดำเนินกำรถูกต้องตำมกระบวนกำร ข้อกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติ แต่ยังมีบำงโรงที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ถูกต้องตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 5 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียนบ้ำนสุชน 2)โรงเรียนบ้ำน
คลองสุข 3)โรงเรียนบ้ำนทับ ท้อน 4)โรงเรียนบ้ำนกำสนประชำสรรค์ และ 5)โรงเรียนวัดพุฒิ โดยใช้วิธีกำร
ช่วยเหลือแบบ Coaching จำกเจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน
ผลการช่วยเหลือแนะนา โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร coaching สำมำรถเข้ำใจกระบวนกำร
กำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณประจำปีได้ถูกต้อง โดยกำรมี ส่ วนร่วมจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำร
วำงแผน ก ำหนดแนวนโยบำยในกำรจัดตั้ง งบประมำณ มี กำรส ำรวจ ตรวจสอบข้อมู ลควำมขำดแคลนและ
จำเป็น เรียงลำดับ ควำมสำคัญ ตำมควำมจำเป็น และจัดทำคำขอเสนองบประมำณประจ ำปี เสนอคำขอต่อ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ ได้ถูกต้องตำมกระบวนกำร ข้อกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติต่อไป
ประเด็นที่ 2 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ทั้ง 121 โรง
ส่วนใหญ่ได้ดำเนินกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติก ำรประจ ำปีง บประมำณได้ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
กำรจัดทำแผนตลอดจนกำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรม เพื่อนำแผนสู่กำรปฏิบัติ แต่ยังมีโรงเรียนบำงส่วนที่ยังไม่
เข้ำใจขั้นตอนกำรจัดท ำแผนและกำรนำแผนสู่ก ำรปฏิบัติตลอดแนว โดยมี กลุ่ม โรงเรียนเป้ำหมำย จ ำนวน
11 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวำส 2)โรงเรียนบ้ำนสุชน 3)โรงเรียนบ้ำนซอย 10 4)โรงเรียน
บ้ำนสันติสุข 5)โรงเรียนบ้ำนทอนหญ้ำปล้อง 6)โรงเรียนวัดชลธำร 7)โรงเรียนบ้ำนคลองสุข 8)โรงเรียนบ้ำน
ควนรำชำ 9)โรงเรียนบ้ำนทับท้อน 10)โรงเรียนบ้ำนกำสนประชำสรรค์ 11)โรงเรียนบ้ำนท่ำเสำเภำ โดยใช้
วิธีกำร Coaching จำกเจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผนออกไปช่วยเหลือแนะนำ ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีของสถำนศึกษำ ให้มีขั้นตอนกระบวนกำรที่ถูกต้องมีกำรช่วยเหลือแนะนำ หำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน มี
รูปแบบรำยละเอียดส่วนประกอบที่ถูกต้อง ตลอดจนสำมำรถนำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
ต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อ สำมำรถนำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรศึก ษำและยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ตลอดจนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ดังกล่ำว เพื่อเสนอต่อสำธำรณชนต่อไป
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ผลการช่วยเหลือแนะนา โรงเรียนเป้ำหมำยได้เกิดองค์ควำมรู้ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ของสถำนศึกษำและเข้ำใจถึงควำมสำคัญในกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและยกระดับคุณภำพ
ของกำรศึกษำ
ประเด็นที่ 3 การควบคุมเงินคงเหลือ มีก ลุ่มโรงเรียนเป้ำหมำยจำนวน 5 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียน
บ้ำนไสใน 2)โรงเรียนบ้ำนกำสนประชำสรรค์ 3)โรงเรียนบ้ำนควนรำชำ 4)โรงเรียนวัดเขำนำงเภำ และ
5)โรงเรียนชุมชนบ้ำนใต้ โดยใช้วิธีให้คำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แจงสถำนศึกษำ มีขั้นตอน กระบวนกำร
ในกำรช่วยเหลือ แนะนำอย่ำงละเอี ยด เกี่ ยวกั บ กำรบันทึ ก ควบคุม เงินคงเหลือกำรท ำรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจำวัน ตรงตำมทะเบียนคุมต่ำง ๆ เงินสดและเงินฝำกธนำคำรมีอยู่จริงและตรงตำมรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจำวันของสถำนศึกษำ ตำมคู่มือ กำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญ ชี และกำรบันทึก บัญ ชีของสถำนศึก ษำ
ตำมระบบกำรควบคุมเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544
ผลการช่วยเหลือแนะนา ผู้บ ริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนกลุ่ม เป้ำหมำย มี ควำมรู้
มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถดำเนินงำนกำรควบคุมยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่แสดงในรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจำวันตรงกับยอดเงินคงเหลือตำมทะเบียนคุมได้อย่ำงถูกต้อง
ประเด็นที่ 4 การเก็บรักษาเงิน มีกลุ่มโรงเรียนเป้ำหมำยจำนวน 6 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียนวั ดเขำ
นำงเภำ 2)โรงเรียนบ้ำนคลองสุข 3)โรงเรียนบ้ำนกำสนประชำสรรค์ 4)โรงเรียนบ้ำนควนรำชำ 5)โรงเรียน
วัดวัง ไทร 6)โรงเรียนชุม ชนบ้ำนใต้ โดยใช้วิธีให้คำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แจงสถำนศึก ษำ มี ขั้นตอน
กระบวนกำรในกำรช่วยเหลือ แนะนำอย่ำงละเอียด เกี่ ยวกั บ กำรเก็ บ รัก ษำเงินสด เงินฝำกธนำคำร กรณี
สถำนศึกษำไม่มีตู้นิรภัย กำรบันทึกรับเงินเพื่อเก็บรักษำและมอบผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำรับไปเพื่อเก็บรักษำ
กำรนำส่งเงินรำยได้ส ถำนศึก ษำตำมวงเงินอำนำจกำรเก็ บ รัก ษำ และกำรนำส่ง เงิน ภำษี หัก ณ ที่ จ่ำยของ
สถำนศึก ษำ ตำมคู่มือ กำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญ ชี และกำรบันทึก บัญ ชีของสถำนศึกษำ ตำมระบบกำร
ควบคุมเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544
ผลการช่ วยเหลือแนะนา ผู้บ ริห ำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนกลุ่ม เป้ำหมำย มี ควำมรู้
มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถดำเนินกำรเก็บรักษำเงินได้อย่ำงถูกต้อง มีกำรจัดทำบันทึ กกำรรับเงินเพื่อเก็บรักษำ
เสนอผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำรับไปเก็บ รักษำและส่งคืนให้เจ้ำหน้ำที่ก ำรเงินในวันถัดไปเพื่อนำไปจ่ำยตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร และกำรนำเงินส่งคลังกรณีมีเงินรำยได้แผ่นดินเกินกว่ำ 10,000 บำท อย่ำงช้ำไม่เกิน
7 วันทำกำร
ประเด็นที่ 5 การควบคุมการรับเงิน ไม่มีกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องได้รับกำรช่วยเหลือแนะนำ
ประเด็นที่ 6 การควบคุมการจ่ายเงิน มีกลุ่มโรงเรียนเป้ำหมำยจำนวน 5 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียนบ้ำน
ก ำสนประชำสรรค์ 2)โรงเรียนบ้ำนควนรำชำ 3)โรงเรียนบ้ำนท่ ำเสำเภำ 4)โรงเรียนบ้ ำนคลองสุ ข และ
5)โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ ำนใต้ โดยใช้ วิ ธี ก ำรให้ ค ำปรึ ก ษำ ช่ ว ยเหลื อ แนะน ำ ชี้ แ จงสถำนศึ ก ษำ มี ขั้ น ตอน
กระบวนกำรในกำรช่วยเหลือแนะนำอย่ำงละเอียด เกี่ยวกั บระเบียบของกำรจ่ำยเงินแต่ละประเภท กำรขอ
อนุมัติกำรจ่ำยเงินจำกผูม้ ีอำนำจ ต้องมีหลักฐำนกำรจ่ำย และมีสำระสำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรำยกำร กำรลง
ลำยมือชื่อรับรองกำรจ่ำยพร้อมกำกับวันที่ เป็นหลักฐำน ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญ ชี และกำร
บันทึกบัญชีของสถำนศึกษำ ตำมระบบกำรควบคุมเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544
ผลการช่วยเหลือแนะนา ผู้บ ริหำรสถำนศึก ษำ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้
มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถควบคุมกำรจ่ำยเงินตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯ กำรบันทึก
ขออนุมัติกำรจ่ำยเงินจำกผู้มีอำนำจอนุมัติจ่ำย หลักฐำนกำรจ่ำยมีสำระสำคัญครบถ้วน ถูกต้อง สำมำรถบันทึก
กำรจ่ำยเงินในทะเบียนคุมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวันที่จ่ำยเงินได้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1

๒๗

รำยงำนผลกำรช่วยเหลือแนะนำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

ประเด็นที่ 7 การจัดทาบัญชี มี กลุ่มโรงเรียนเป้ำหมำยจำนวน 7 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียนบ้ำนกำสน
ประชำสรรค์ 2)โรงเรียนบ้ำนควนรำชำ 3)โรงเรียนบ้ำนไสใน 4)โรงเรียนบ้ำนคลองสุข 5)โรงเรียนบ้ำนซอย 10
6)โรเงรียนวัดเขำนำงเภำ และ 7)โรงเรียนชุมชนบ้ำนใต้ โดยใช้วิธีกำรให้คำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แจง
สถำนศึกษำ มีขั้นตอน กระบวนกำรในกำรช่วยเหลือแนะนำอย่ำงละเอียด เกี่ยวกับกำรจัดทำทะเบียนคุมกำรรับ
และนำส่ง เงินรำยได้แผ่นดิน กำรบันทึ ก รำยกำรรับ และนำส่งเงินต้องถูกต้องตรงตำมหลัก ฐำน กำรบันทึ ก
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณมีกำรบันทึกรับ -จ่ำยถูกต้องตรงตำมหลักฐำน และกำรจัดทำสมุดคู่ฝำกให้เป็น
ปัจจุบัน มีกำรควบคุมกำรฝำกถอน ถูกต้องตรงกับสำนักงำนเขตพื้นที่ฯ ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและ
บัญชี และกำรบันทึกบัญชีของสถำนศึกษำ ตำมระบบกำรควบคุมเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544
ผลการช่วยเหลือแนะนา ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้
มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถดำเนินกำรจัดท ำบัญ ชี บันทึ ก ทะเบียนคุม กำรรับ และนำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน,
เงินนอกงบประมำณได้เป็นปัจ จุบัน และถูก ต้องตรงตำมหลัก ฐำน มีก ำรจัดท ำสมุ ดคู่ฝ ำกเป็นปัจ จุบันและ
ควบคุมกำรฝำกถอนเงินกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ ได้ถูกต้องตรงกัน
ประเด็ นที่ 8 การจัด ทารายงานการเงินและการตรวจสอบรับ -จ่า ยประจาวัน มี ก ลุ่ม โรงเรีย น
เป้ำหมำยจำนวน 5 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียนบ้ำนไสใน 2)โรงเรียนบ้ำนกำสนประชำสรรค์ 3)โรงเรียนบ้ำนควน
รำชำ 4)โรงเรียนบ้ำนดอนยำง และ 5)โรงเรียนชุมชนบ้ำนใต้ โดยใช้วิธีกำรให้คำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะนำ
ชี้แจงสถำนศึกษำ มีขั้นตอน กระบวนกำรในกำรช่วยเหลือแนะนำอย่ำงละเอียด เกี่ยวกับกำรนำส่งรำยงำนเงิน
คงเหลือประจำวัน ณ วันทำกำรสุดท้ำยของเดือนให้สำนักงำนเขตพื้นที่ฯ ทรำบภำยในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
รำยละเอียดของเงินแต่ละประเภทในรำยงำนเงินคงเหลือประจำวันต้องตรงตำมทะเบียนคุมต่ำง ๆ กำรแต่งตั้ง
หรือมอบหมำยผู้ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรรับ -จ่ำยประจำวันตำมระเบียบฯ ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและ
บัญชี และกำรบันทึกบัญชีของสถำนศึกษำ ตำมระบบกำรควบคุมเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544
ผลการช่วยเหลือแนะนา ผู้บ ริหำรสถำนศึก ษำ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้
มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดทำรำยงำนกำรเงินและกำรตรวจสอบรับ -จ่ำยประจำวัน ยอดเงินคงเหลือแต่ละ
ประเภทในรำยงำนเงินคงเหลือประจำวันถูกต้องตรงตำมทะเบียนคุมต่ำงๆ และกำรนำส่งรำยงำนฯ เสนอให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯทรำบตำมระเบียบฯ
ประเด็นที่ 9 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน มีกลุ่มโรงเรียนเป้ำหมำยจำนวน 6 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียน
บ้ำนกำสนประชำสรรค์ 2)โรงเรียนบ้ำนควนรำชำ 3)โรงเรียนวัดเขำนำงเภำ 4)โรงเรียนบ้ำนไสใน 5)โรงเรียน
ชุม ชนบ้ำนใต้ และ 6)โรงเรียนวัดปำกคู โดยใช้วิธีก ำรให้คำปรึก ษำ ช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แจงสถำนศึก ษำ
มีขั้นตอน กระบวนกำรในกำรช่วยเหลือแนะนำอย่ำงละเอียด เกี่ยวกับ กำรจัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
กรณี ล งรำยกำรผิ ด พลำด ให้ ขี ด ฆ่ ำ จ ำนวนเงิ น และเขี ย นใหม่ พ ร้ อ มลงลำยมื อ ชื่ อ ก ำกั บ กรณี ย กเลิ ก
ใบเสร็จรับเงิน ให้มีกำรแนบสำเนำใบเสร็จรับเงินไว้ในเล่ม และใบเสร็จรับเงินในปีใดที่ใช้ไม่หมด ให้ปรุ หรือ
เจำะรู และเมื่อสิ้นปีงบประมำณต้องรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จไม่เกินวันที่ 15 ตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป ตำม
คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี และกำรบันทึกบัญชีของสถำนศึกษำกำรออกคำสั่งหรือบันทึกมอบหมำย
ผู้ทำหน้ำที่รับ-จ่ำยเงินหรือผูไ้ ด้รับมอบหมำย เพื่อดำเนินกำรจัดเก็บหรือรับเงิน และมีกำรออกใบเสร็จรับเงินทุก
ครั้งที่ได้รับเงิน และบันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนคุมต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและ
บัญชี และกำรบันทึกบัญชีของสถำนศึกษำ ตำมระบบกำรควบคุมเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544
ผลการช่วยเหลือแนะนา ผู้บ ริหำรสถำนศึก ษำ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้
มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถควบคุมใบเสร็จรับเงิน จัดท ำทะเบียนคุม ใบเสร็จรับ เงินได้ถูกต้องครบถ้วน เป็น
ปัจจุบันและเมื่อสิ้นปีงบประมำณรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำฯ ทรำบ ไม่เกินวันที่ 15 ตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป ดำเนินกำรควบคุมกำรรับเงิน มีคำสั่งหรือ
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บันทึกมอบหมำยผู้ทำหน้ำที่รับ-จ่ำยเงิน กำรเขียนและกำรใช้ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตำมระเบียบฯ และบันทึก
กำรรับเงินทุกครั้ง ในทะเบียนคุมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องภำยในวันที่ได้รับเงินนั้นได้
ประเด็นที่ 10 การจัดหาพัสดุ มีกลุ่มโรงเรียนเป้ำหมำยจำนวน 3 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียนบ้ำนซอย 10
2)โรงเรียนชุม ชนบ้ำนใต้ และ 3)โรงเรียนบ้ำนไสขำม โดยใช้วิธีก ำรให้คำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แจง
สถำนศึก ษำ มี ขั้นตอน กระบวนกำรในกำรช่วยเหลือแนะนำอย่ำงละเอียด เกี่ ยวกั บ กำรแต่งตั้ง เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะกรรมกำรกำหนดคุ ณลักษณะเฉพำะหรือแบบรูปรำยกำร/กำหนดรำคำกลำงและ
กำรประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ สถำนศึกษำต้องมีกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ วันเดือนปี
ที่ทำสัญญำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสถำนศึกษำมีเอกสำรประกอบครบถ้วน โดยดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการช่วยเหลือแนะนา ผู้บ ริหำรสถำนศึก ษำ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้
มีควำมเข้ำใจในกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และคณะกรรมกำรต่ำงๆ สำมำรถจัดหำพัสดุพร้อม
จัดทำเอกสำรประกอบจัดซื้อจัดจ้ำงครบถ้วน ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ 11 การควบคุมดูแลบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ มีกลุ่มโรงเรียนเป้ำหมำยจำนวน 7 โรง
ได้แก่ 1)โรงเรียนบ้ำนบ่อ น้ำร้อน 2)โรงเรียนบ้ำนไสใน 3)โรงเรียนบ้ำนคลองสุข 4)โรเงรียนบ้ำนซอย 10
5)โรงเรียนบ้ำนควนรำชำ 6)โรงเรียนชุมชนบ้ำนใต้ และ 7)โรงเรียนบ้ำนปลำยแหลม โดยใช้วิธีกำรให้คำปรึกษำ
ช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แจงสถำนศึกษำ มีขั้นตอน กระบวนกำรในกำรช่วยเหลือแนะนำอย่ำงละเอียด เกี่ ยวกับกำร
บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินกำรจัดทำบัญชีวัสดุและใบเบิกพัสดุตำมแบบที่กรมบัญชีกลำงกำหนด ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจ จุบัน มีท รัพ ย์สินตรงตำมทะเบียนคุม ฯ กำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีเพื่อ
ตรวจสอบพัสดุและรำยงำนผลให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำฯและสำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดินทรำบ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ผลการช่วยเหลือแนะนา ผู้บ ริหำรสถำนศึก ษำ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้
มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถควบคุมดูแลบำรุงรักษำและจำหน่ำยพัสดุ กำรจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ,บัญชีวัสดุ
และใบเบิกพัสดุ ได้อย่ำงถูกต้องและก่อนสิ้นปีงบประมำณมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ และสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินทรำบ
2. งานบริหารงานบุคคล
ประเด็นที่ 1 การวางแผนบริหารอัตรากาลัง มี โรงเรียนกลุ่ม เป้ ำหมำย จ ำนวน 6 โรง ได้แก่
1)โรงเรีย นวัด นอก 2)โรงเรีย นบ้ ำนก ำสนประชำสรรค์ 3)โรงเรียนบ้ำนไสใน 4)โรงเรียนวัดเขำนำงเภำ
5)โรงเรียนวัดพุฒ และ 6)โรงเรียนวัดนิกรประสำท โดยใช้วิธีกำรช่วยเหลือแนะนำโดยกำรประชุม มีขั้นตอน
กระบวนกำรให้ก ำรแนะนำโดยกำรชี้ งแจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ ยวกั บ กำรจัด ท ำแผนอัตรำก ำลัง กำรบริห ำร
อัตรำกำลังตำมแผน กำรติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมแผน กำรสรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ผลการช่วยเหลือแนะนา โรงเรียนมีควำมเข้ำใจในกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง กำรบริหำรอัตรำกำลัง
ตำมแผน กำรติดตำม/ประเมินกำรใช้อัตรำกำลัง สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องได้
ประเด็นที่ 2 สรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง มีโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 11 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียนวัดนอก
2)โรงเรียนบ้ำนกำนสนประชำสรรค์ 3)โรงเรียนบ้ำนคีรีรอบ 4)โรงเรียนบ้ำนไสใน 5)โรงเรียนวัดเขำนำงเภำ
6)โรเงรียนวัดพุฒ 7)โรงเรียนวัดนิกรประสำท 8)โรงเรียนบ้ำนดอนธูป 9)โรงเรียนวัดสันติวรำรำม 10)โรงเรียน
วัดคุณำรำม และ 11)โรงเรียนวัดสว่ำงอำรำมณ์ โดยใช้วิธีกำรประชุมชี้แจงคลินิกบริหำรงำนบุคคล(เปิดโอกำส
ให้สอบถำมปัญ หำและอุ ป สรรคกับ เจ้ำหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบได้ทุ ก เวลำ) มี ขั้นตอนกระบวนกำรคือชี้แจงกำร
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ช่วยเหลือแนะนำ ซักถำมกลุ่มเป้ำหมำย อธิบำยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ เปิดโอกำสให้ซักถำม แนะนำวิธีกำร
ดำเนินกำรที่ถูกต้อง
ผลการช่วยเหลือแนะนา บริหำรและครูฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเสนอเอกสำรกำรยื่นคำ
ร้องขอย้ำย กำรตรวจสอบเอกสำรด้วยตนเอง กำรเสนอเอกสำรเกี่ยวกับโครงกำรที่รับผิดชองและกำรเสนอ
รำยงำนผลโครงกำร ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรตั้งกรรมกำรคนที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำนศึกษำ
ประเด็ น ที่ 3 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาบุ คลากร มี โ รงเรีย นกลุ่ ม เป้ ำหมำยจ ำนวน 25 โรง ได้ แ ก่
1)โรงเรียนบ้ำนคลองสุข 2)โรงเรียนวัดชลธำร 3)โรงเรียนบ้ำนคลองกรูด 4)โรงเรียนบ้ำนทับท้อน 5)โรงเรียน
บ้ำนไสใน 6)โรงเรียนบ้ำนบ่อน้ำร้อน 7)โรงเรียนบ้ำนหนองเปล 8)โรงเรียนบ้ ำนมะม่วงหวำน 9)โรงเรียนบ้ำน
วังทองสำมั คคี 10)โรงเรียนบ้ำนควนรำชำ 11)โรงเรียนบ้ำนกำสนประชำสรรค์ 12)โรงเรียนบ้ำนคีรีรอบ
13)โรงเรียนบ้ำนหัวหมำกล่ำง 14)โรงเรียนบ้ำนห้วยด่ำน 15)โรงเรียนบ้ำนแม่ โมกข์ 16)โรงเรียนชุม ชน
วัดวิสุทธิชลำรำม 17)โรงเรียนบ้ำนน้ำฉำ 18)โรงเรียนวัดคีรีวงกำรำม 19)โรงเรียนวัดคุณำรำม 20)โรงเรียน
บ้ำนไสใน 21)โรงเรียนวัดเขำนำงเภำ 22)โรงเรียนวัดพุฒ 23)โรงเรียนวัดนิกรประสำท 24)โรงเรียนบ้ำนดอน
ธูป 24)โรงเรียนวัดสันติวรำรำม และ 25)โรงเรียนวัดสันติวรำรำม โดยใช้วิธีกำรประชุมชี้แจง คลินิก HR ให้
คำปรึก ษำช่วยเหลือ แนะนำ มี ขั้นตอนกระบวนกำรให้ ก ำรแนะน ำโดยกำร น ำผลกำรวิเครำะห์ข้อ มู ล กำร
ประเมินผล ฯมำวิเครำะห์ห ำโรงเรียนกลุ่ม เป้ำหมำย ที่ อยู่ในข่ำยที่ ต้องให้ควำมช่วยเหลือแนะนำ ก ำหนด
แผนกำรปฏิบัติงำนกำรออกให้ควำมช่วยเหลือ แนะนำโรงเรียนกลุ่มเป้ำหำ ออกพื้นที่ให้ควำมช่วยเหลือโรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย ระยะแรก 19 โรงเรียน เพื่อให้ให้ควำมรู้ในกำรจัดทำ และตระหนักในควำมของแผนพัฒนำ
ตนเอง (ID Plan) สร้ำงควำมสัม พันธ์ทีดีด้วยกำรแจ้งวัตถุประสงค์ในกำรมำช่วยเหลือแนะนำในเรื่องปัญ หำ
อุปสรรคในกำรยื่นเสนอขอให้มีและเลื่อนวิท ยฐำนะพร้อมทั้งซักถำม อธิบำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรยื่น
เสนอขอในช่วงระยะเปลี่ยนผ่ำน แนะนำกำรตรวจคุณสมบัติด้วนตนเองพร้อมเอกสำรตัวอย่ำง สร้ำงแรงจูงใจ
ด้วยกำรมอบเอกสำรคู่มือในกำรดำเนินกำรพร้อมตัวอย่ำงเอกสำรกำรยื่นเสนอขอ
ผลการช่วยเหลือแนะนา ครูตระหนัก และเข้ำใจถึ งควำมส ำคัญ ของแผนพัฒ นำตนเอง เข้ำใจใน
กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำตนเองและสำมำรถเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเองได้ โรงเรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นเสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะ มำกขึ้น
ประเด็นที่ 4 บาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 5 โรง ได้แก่
1)โรงเรียนวัดชลธำร 2)โรงเรียนบ้ำนดอนธูป 3)โรงเรียนวัดสันติวรำรำม 4)โรงเรียนวัดคุณำรำม 5)โรงเรียนวัด
สว่ำงอำรมณ์ โดยใช้วิธีกำรประชุมชี้แจง คลินิก HR มีขั้นตอนกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีด้วยกำรแจ้ง
วัตถุป ระสงค์ในกำรช่วยเหลือแนะนำคือ ชี้แจงด้วยกำรซัก ถำมปัญ หำอุปสรรคในกำรดำเนินกำรเก็บ รัก ษำ
ทะเบียนบุคลกรในโรงเรียน กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่ำจ้ำง พร้อมอธิบำยวิธีกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมทั้ง
หำวิธีกำรพัฒนำเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ชี้แจง อธิบำยเกี่ยวกับกำรกำรขอหนังสือรับรองประเภทต่ำงๆ พร้อมทั้ง
เปิ ด ให้ โ รงเรี ย นเสนอแนะข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พั ฒ นำงำนให้ มี คุ ณ ภำพมำกยิ่ ง ขึ้ น กำรเสนอขอ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ พร้อมตัวอย่ำงแบบทะเบียนควบคุม
ผลการช่วยเหลือแนะนา โรงเรียนมี ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเก็ บรัก ษำทะเบียนประวัติในระดับ
สถำนศึกษำ กำรขอหนังสือรับรองประเภทต่ำงๆ กำรเลื่อนเงินเดือนและกำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมำลำ
ประเด็นที่ 5 วินัยและนิติการ มีก ลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 17 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียนบ้ำนคลองกรูด
2)โรงเรียนวัดนอก 3)โรงเรียนบ้ำนควนนิมิต 4)โรงเรียนบ้ำนควนรำชำ 5)โรงเรียนบ้ำนก ำสนประชำสรรค์
6)โรงเรี ยนวัด เขำนำงเภำ 7)โรงเรีย นบ้ ำนไสใน 8)โรงเรียนบ้ ำนบ่ อ น้ ำร้อ น 9)โรงเรีย นบ้ ำนท่ ำเสำเภำ
10)โรงเรียนบ้ำนหนองเปล 11)โรงเรียนบ้ำนวังทองสำมัคคี 12)โรงเรียนบ้ำนน้ำฉำ 13)โรงเรียนวัดนำรำเจริญ
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สุข 14)โรงเรียนวัดกลำง 15)บ้ำนดอนธูป 16)โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ และ 17)โรงเรียนชุมชนบ้ำนใต้ โดยใช้
วิธีกำรประชุมให้คำปรีกษำช่วยเหลือแนะนำ มีขั้นตอนกระบวนกำรให้กำรแนะนำ ช่วยเหลือ หำแนวทำงแก้ไข
เพื่อปรับปรุงหรือ พัฒนำร่วมกัน โดยมีกำรจัดทำคู่มือ และได้ส่งไฟล์เอกสำรคู่มือและแนวทำงในกำรจัดทำแผน
หรือมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ผ่ำนทำงระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ให้แก่
โรงเรียนบ้ำนกำสนประชำสรรค์ และได้อธิบำยขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในกำรจัดทำแผน หรือมำตรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงเรียน และได้ให้ควำมรู้ แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในสถำนศึกษำ
ด้วย
ผลการช่ วยเหลือแนะนา ท ำให้ผู้บริห ำรสถำนศึก ษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดท ำแผนหรือมำตรกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริตได้
โรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยได้มีกำรเผยแพร่มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดและประชำชนโดยทั่วไปได้ทรำบมำตรกำรของโรงเรียน ใน
โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีระบบในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยได้มีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ทุจริตสอดคล้องกับมำตรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงเรียน กำรร้องเรียนสถำนศึกษำในสังกัดในเรื่องทุจริต
ลดน้อยลง
3. งานบริหารทั่วไป
ประเด็นที่ 1 กำรพั ฒ นำระบบเครือข่ำยข้อมู ลสำรสนเทศ ประเด็นที่ 2 กำรวำงแผนกำรศึกษำ
ประเด็นที่ 3 กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ ประเด็นที่ 4 กำรรับนักเรียน และประเด็นที่ 5
งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน ไม่มีกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องช่วยเหลือแนะนำ
ประเด็นที่ 6 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ครอบคลุมในประเด็นย่อย คือ กำรใช้โปรแกรม Thai
school lunch, กำรดำเนินงำนโครงกำรอำหำรเสริม นมโรงเรียน ซึ่งมี ก ลุ่ม เป้ำหมำยจ ำนวน 8 โรง ได้แก่
1)โรงเรียนบ้ำนคลองสุข 2)โรงเรียนวัดบุญ บันเทิง 3)โรงเรียนไทยรัฐวิท ยำ 88 4)โรงเรียนบ้ำนคลองกรูด
5)โรงเรียนวัดนำรำเจริญสุข 6)โรงเรียนวัดคุณำรำม 7)โรงเรียนบ้ำนบ่อผุด และ 8)โรงเรียนวัดคีรีวงกำรำม โดย
ใช้วิธีก ำรชี้แจง แนะนำ ท ำควำมเข้ำใจ ผ่ำนขั้นตอนกระบวนกำรพบปะผู้บ ริห ำรโรงเรีย น และขอพบครู
ผู้รับผิดชอบและครูที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นครูที่รับผิดชอบอำหำรกลำงวัน และครูกำรเงินที่ทำจัดซื้อจัดจ้ำง
เกี่ยวกับอำหำรกลำงวัน
ผลการช่วยเหลือแนะนา แนะนำ ชี้แจง เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนอำหำรกลำงวัน ว่ำให้ดำเนินกำร
ให้ถูกต้องตำมระเบียบของกองทุนฯ และให้ดำวน์โหลดคู่มือในกำรดำเนินงำนไว้ทุกโรงเรียน ซึ่งในคู่มือเล่มนั้น
มีแบบฟอร์มในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเรื่องเกีย่ วกับกำรเงินไว้ทุกอย่ำง สำมำรถเข้ำไปศึกษำและทำควำมเข้ำใจ ก็
จะสำมำรถดำเนินงำนได้ถูกต้องตำมระเบียบของกองทุนฯ ผลกำรช่วยเหลือแนะนำพบว่ำโรงเรียนสำมำรถใช้
โปรแกรม Thai school lunch ในกำรจัดหำรกลำงวันให้กับผู้เรียนและจัดอำหำรให้ผู้เรียนได้ถูกต้องตำมหลัก
โภชนำกำรและนสำมำรถดำเนินกำรอำหำรเสริมนมให้กับผู้เรียนทุกคนอย่ำงมีคุณภำพ
ประเด็นที่ 1 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีกลุ่มโรงเรียนเป้ำหมำยจำนวน 5 โรง
คือ 1)โรงเรียน บ้ำนคลองสุข 2) โรงเรียนวัดนำรำเจริญสุข 3) โรงเรียนวัดสันติวรำรำม 4)โรงเรียนบ้ำนปลำย
แหลม และ 5)โรงเรียนบ้ำนบำงรักษ์ โดยจัดทำคู่มือกำรดำเนินงำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม สำหรับ
สถำนศึกษำ ในด้ำนกำรปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม กำรให้บริกำรอำคำรสถำนที่ และกำร
รักษำ ควำมปลอดภัย และออกตรวจเยี่ยมตำมแผนช่วยเหลือแนะนำ เพื่อสร้ำงสัมพันธภำพ สำรวจ สังเกต
บริบทของสถำนศึกษำ ซักถำม แนะนำข้อปฏิบัติหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ สำมำรถนำไปปรับ ปรุงได้ และ
สร้ำงขวัญกำลังใจ
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ผลการช่วยเหลือแนะนา ผู้บริหำรและครูที่รับผิดชอบมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมตระหนัก
ในกำรดำเนินกำรงำนอำคำรสถำนที่ ตำมคู่มือของสถำนศึก ษำ และเล็งเห็นวิธีกำรในกำรปรับ ปรุงภูมิทั ศน์
สถำนศึกษำ
ประเด็นที่ 2 การประชาสั ม พั นธ์งานการศึ กษา มี ก ลุ่ม โรงเรีย นเป้ ำหมำยจ ำนวน 2 โรง คื อ
1)โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 88 และ 2)โรงเรียนบ้ำนคลองกรูด โดยจัดทำคู่มือกำรจัดตั้งเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
สถำนศึ ก ษำ และออกตรวจเยี่ ยมตำมแผนช่ วยเหลือ แนะน ำแก่ ผู้ บ ริห ำรโรงเรี ยน และครูที่ รับ ผิด ชอบ
งำนประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน ในเรื่องกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ และตัวอย่ำงคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่
ประชำสัมพันธ์แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ
ผลการช่ วยเหลือแนะนา ผู้บ ริห ำรสถำนศึก ษำและครูที่ รับ ผิดงำนประชำสัม พั นธ์ของโรงเรียน
มีควำมเข้ำใจกำรดำเนินกำรจัดตั้งเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน และสำมำรถจัดทำคำสั่งมอบหมำย
หน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำต่อไป
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บทที่ 5
การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
กำรรำยงำนผลกำรช่วยเหลือแนะนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นำเสนอผลกำรสรุป อภิปรำยผล
และข้อเสนอแนะ โดยมีเนื้อหำสำระที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน 3 ฝ่ำย ได้แก่ กำรบริหำรงำนกำรเงินและ
งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนทั่วไป ดังนี้
การสรุปผล
งานบริหารการเงินและงบประมาณ ดำเนินกำรช่วยเหลือแนะนำใน 11 ประเด็น ได้แก่ 1) กำร
จัดท ำคำขอตั้งงบประมำณประจ ำปี 2) แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 3) กำรควบคุม เงินคงเหลือ
4)กำรเก็บรักษำเงิน 5) กำรควบคุมกำรรับเงิน 6) กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน 7) กำรจัดทำบัญชี 8) กำรจัดทำ
รำยงำนกำรเงินและกำรตรวจสอบรับ-จ่ำยประจำวัน 9) กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน 10) กำรจัดหำพัสดุ และ
11) กำรควบคุมดูแลบำรุงรักษำและจำหน่ำยพัสดุ ผลเป็นดังนี้ โรงเรียนเข้ำใจกระบวนกำรกำรจัดทำคำขอตั้ง
งบประมำณประจำปีได้ถูกต้อง โดยกำรมีส่วนร่วม กำหนดแนวนโยบำยในกำรจัดตั้งงบประมำณ มีกำรสำรวจ
ตรวจสอบข้อมูลควำมขำดแคลนและจำเป็น เรีย งลำดับควำมสำคัญ ตำมควำมจำเป็น และจัดท ำคำขอเสนอ
งบประมำณประจำปี เสนอคำขอต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ ได้ถูกต้องตำมกระบวนกำร ข้อกำหนดและ
ระเบี ยบวิธี ป ฏิ บั ติ เกิ ด องค์ ค วำมรู้ในกำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ข องสถำนศึ ก ษำและเข้ ำใจถึ ง
ควำมสำคัญในกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและยกระดับคุณภำพของกำรศึกษำ ในเรื่องของ
กำรควบคุมยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่แสดงในรำยงำนเงินคงเหลือประจำวันตรงกับยอดเงินคงเหลือตำม
ทะเบียนคุมได้อย่ำงถูกต้อง มีกำรจัดทำบันทึกกำรรับเงินเพื่อเก็บรักษำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร สำมำรถ
ควบคุมดูแลบำรุงรักษำและจำหน่ำยพัสดุ กำรจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีวัสดุและใบเบิกพัสดุ ได้อย่ำง
ถูก ต้องและก่ อ นสิ้นปีง บประมำณมี ก ำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบพัส ดุป ระจ ำปี และรำยงำนผลให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ และสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินทรำบ
งานบริหารงานบุคคล ดำเนินกำรช่วยเหลือแนะนำใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) กำรวำงแผนบริหำร
อัตรำกำลัง 2) สรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง 3) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร 4) บำเหน็จควำมชอบและทะเบียน
ประวัติ และ 5) วินัยและนิติกำร ผลเป็นดังนี้ โรงเรียนมีควำมเข้ำใจในกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง กำรบริหำร
อัตรำกำลังตำมแผน กำรติดตำม/ประเมินกำรใช้อัตรำกำลัง สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องได้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเสนอเอกสำรกำรยื่นคำร้องขอย้ำย เข้ำใจกระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำตนเอง
และสำมำรถเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเองได้ สำมำรถยื่นเสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะมำกขึ้น
สำมำรถจัดทำแผนหรือมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และมีกำรเผยแพร่มำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดและประชำชน
โดยทั่วไปได้ทรำบมำตรกำรของโรงเรียน โดยได้มีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตสอดคล้อง
กับมำตรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงเรียน กำรร้องเรียนสถำนศึกษำในสังกัดในเรื่องทุจริตลดน้อยลง
งานบริหารทั่วไป ดำเนินกำรช่วยเหลือแนะนำใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
2) กำรดู แลอำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อ ม และ 3) กำรประชำสั ม พัน ธ์งำนกำรศึก ษำ ผลเป็น ดัง นี้
โรงเรียนสำมำรถใช้โปรแกรม Thai school lunch ในกำรจัดหำรกลำงวันให้กับผู้เรียนและจัดอำหำรให้ผู้เรียน
ได้ถูกต้องตำมหลัก โภชนำกำรและนสำมำรถดำเนินกำรอำหำรเสริม นมให้กั บผู้เรียนทุ ก คน อย่ำงมี คุณ ภำพ
ในส่วนของงำนอำคำรสถำนที่ โรงเรียนได้ดำเนินกำรตำมคู่มื อของสถำนศึกษำ และเล็งเห็นวิธีกำรในกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถำนศึกษำ ส่วนงำนประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำพบว่ำผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำและครูที่รบั ผิดงำน
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ประชำสัมพั นธ์ของโรงเรียนมี ควำมเข้ำใจกำรดำเนินกำรจัดตั้งเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน และ
สำมำรถจัดทำคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำ
การอภิปรายผล
จำกกำรดำเนินกำรช่วยเหลือแนะนำในประเด็นต่ำง ๆ พบว่ำ สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยส่วนใหญ่
มี ควำมรู้ค วำมเข้ ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้ และวิธีก ำรจำกกำรช่ วยเหลือแนะน ำไปประยุ ก ต์ใช้กั บ งำนต่ำ ๆ
ในสถำนศึกษำ ทั้งนี้เพรำะว่ำ ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมตั้งใจ มีควำมมุ่งมั่น มีหลักกำรบริหำร และมีวิสัยทัศน์ที่
ดีในกำรบริหำรงำน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เครือข่ำยผู้ป กครอง มีควำมตั้งใจ และ มีควำมพร้อมในกำร
ปฏิบัติห น้ำที่ ตำมบทบำท โรงเรียนมี ก ำรบริห ำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็น ระบบ ใช้เ ทคนิคกำรสื่อสำรที่
หลำกหลำยวิธี เช่น กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนของ
โรงเรียน นอกจำกนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ให้ควำมสำคัญกับครูผู้สอนและปรับปรุงพฤติกรรมของครูผสู้ อนให้เป็นไป
ในแนวทำงที่ดีขึ้น โดยผู้บริหำรมีกำรช่วยเหลือ แนะนำ ควบคุมกำรดำเนินงำนของครูให้มีคุณภำพและสำเร็จ
ตำมที่กำหนด มีกำรนำเอำผลจำกกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ สำเหตุของปัญหำและควำมต้องกำรมำ
กำหนดเป็นกิจกรรมกำรดำเนิ นงำนของสถำนศึกษำ กำหนดทำงเลือกและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำหนด
ยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัหยหำ มีกำรมอบหมำยงำนให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำตำมควำมถนัดและควำม
เหมำะสม ส่งผลให้กำรช่วยเหลือแนะนำในครั้งนี้เป็นที่น่ำพึงพอใจ แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีประเด็นต่ำง ๆ ที่ต้องมีกำร
ช่วยเหลือแนะนำ และแก้ไขให้ดีขึ้นในปีกำรศึกษำต่อไป
ข้อเสนอแนะ
๑. สำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำควรส่งเสริม สนับ สนุน ให้โรงเรียนที่ ดำเนินกำรดีอยู่แล้วให้มี กำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
2. โรงเรียนที่ปฏิบัติได้ระดับปรับปรุงควรส่งเสริมสนับสนุน ให้ควำมช่วยเหลื อโรงเรียนให้สำมำรถ
พัฒนำได้ระดับที่ดีขึ้น
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ควรมีกำรสร้ำงขวัญ กำลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยกำรยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตร
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