คู่มือการปฏิบัตงิ านของข้ าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
รั กษาการในตาแหน่ งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

สานักพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลและนิตกิ าร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ก า ร รั ก ษ า ก า ร ใ น ต า แ ห น่ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ร า ก ฏ ใ น ม า ต ร า 6 8
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า
“ภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ถ้ าตาแหน่งข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใดว่างลง หรื อผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการได้ ให้ ผ้ มู ีอานาจตาม
มาตรา 53 สัง่ ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตาแหน่งนันได้
้ ” ซึ่งเมื่อพิจารณา
แล้ วจะเห็ นว่า ถ้ า ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษาว่างลง หรื อ มี แต่ไ ม่อ าจปฏิ บัติร าชการได้ ต้ องไป
พิจารณาตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ก่อน
เป็ นเบื ้องแรก คือให้ รองผู้อานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ ามีรองผู้อานวยการสถานศึกษาหลาย
คน ให้ ผ้ อู านวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาแต่งตังรองผู
้
้ อานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษา
ราชการแทน แต่ถ้าไม่มีผ้ ใู ดดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้
ให้ ผ้ ูอานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาแต่งตังข้
้ าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้รักษา
ราชการแทน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จึงได้ จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ขึ ้น เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ กับข้ าราชการที่รักษาการในตาแหน่งเกิด
ความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ าน อันจะส่งผลให้ การบริหารจัดการสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพ
ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน หวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่มื อ การปฏิ บัติ ง านของ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี ้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายในการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และถูก ต้ อ งตามหลัก ธรรมาภิ บ าลต่อ ไป หากมี ข้ อ เสนอแนะ โปรดแจ้ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมให้ มีความ
ถูกต้ องครบถ้ วนมีคณ
ุ ภาพยิ่งๆ ขึ ้นไป

สานักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิ าร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีจานวนนักเรี ยนที่ไม่มี
ผู้บริ หารสถานศึกษาดารงตาแหน่งอยู่ถึง 4,256 โรงเรี ยน สภาวะการขาดแคลน ผู้บริ หารที่ไม่
สามารถบรรจุแต่งตังผู
้ ้ อานวยการโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนต่ากว่า 20 คน รวมถึงภาวะระหว่างการ
ชะลอการย้ ายผู้บริ หารสถานศึกษาตามกลไกด้ านกฎหมายทังนี
้ ้เพื่อให้ การขับเคลื่อนกลไก
สาคัญด้ านการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศมิให้ หยุดชะงัก สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน จึงมีหนังสือด่วนที่สดุ ที่ ศธ 04009/ว 795 ลว. 12 ก.พ. 2561 เรื่ อง ให้ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาที่ว่าง เพื่อแต่งตัง้
บุ ค คลให้ ท าหน้ าที่ ขับ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาระหว่ า งที่ มิ มี ผ้ ู ด ารง ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการใน
สถานศึกษานันๆ
้

จากข้ อมูลของสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
ผู้ทาหน้ าที่รักษาการในต าแหน่ง จานวน 4,256 คน แบ่งเป็ นสังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่
มัธยมศึกษา 308 คน ประกอบด้ วย ผู้อานวยการโรงเรี ยนรักษาการในตาแหน่ง สถานศึกษาอื่น
22 คน ,รองผู้อานวยการรักษาการในตาแหน่ง 156 คน และครู รักษาการในตาแหน่ง 130 คน
ในส่วนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3,933 คน
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ประกอบด้ วยผู้อานวยการโรงเรียนรักษาการในตาแหน่ง สถานศึกษาอื่น 585 คน , รอง
ผู้อานวยการ 116 คน และ ครูรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ 3,232 คน จากข้ อมูลดังกล่าว
พบว่า กลุ่มที่ปฏิบตั ิหน้ าที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการในจานวนมากที่สดุ ได้ แก่ผ้ ดู ารง
ตาแหน่งครู ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่มีภาระหน้ าที่หลักในการจัดการเรี ยนการสอน จึงมีความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องเติมเต็มศักยภาพ ในการบริ หารการศึกษา ให้ แก่ผ้ รู ักษาการในตาแหน่งกลุ่ม
ดังกล่าว เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ และขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน อันจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาในภาวะที่ท้าทายกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ใน
มาตรา 68
ระบุ ว่ า “ภายใต้ บั ง คั บ กฎหมายว่ า ด้ วยระเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ้ าตาแหน่งข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใด ว่างลง
หรื อ ผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการได้ ให้ ผ้ มู ีอานาจตามมาตรา 53 (ผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ ) สั่งให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการใน
ตาแหน่งนันได้
้ ”

1) จัดทานโยบายแผนพัฒนาการศึกษา
ด้ านวิชาการ บุคคล งบประมาณบริ หารทั่วไป
2) จัดตัง/รั
้ บผิดชอบการใช้ จา่ ย
งบประมาณ
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรี ยนการ
สอน

5) กากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ

ภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ของ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

4) ออกระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบตั ิ

6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแล
บารุงรักษาทรัพย์สินฯ
7) จัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

8) ส่งเสริ มความเข้ มแข็งชุมชน สร้ างความสัมพันธ์
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เป็ นต าแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา ตามมาตรา 38 ข (2) ใน
พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ.2547 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิม่ เติม หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริ หารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทังของรั
้
ฐและ
เอกชน ซึ่งอานาจหน้ าที่ ของผู้บริ หารสถานศึกษา ตามมาตรา 27 พระราชบัญญัติระเบี ย บ
ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ ผ้ ูบริ หาร
สถานศึกษาเป็ นผู้บังคับบัญชาของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
และมีอานาจและหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้

1

ควบคุม ดูแ ลให้ ก ารบริ ห ารงานบุค คลในสถานศึก ษาสอดคล้ อ งกับ นโยบาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ
หลักเกณฑ์และวิธี การตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่ การศึกษากาหนด (ปั จ จุบันเปลี่ ยนเป็ น
ศึกษาธิการจังหวัด ทาหน้ าที่แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื ้นที่การศึกษา)

2

พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

3

ส่งเสริม สนับสนุนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4

จัดทามาตรฐาน ภาระงานสาหรับข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

5

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เสนอ อ.ก.ค.ศ. (ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นศึกษาธิการจังหวัด ทาหน้ าที่แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื ้นที่การศึกษา)

6

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้ กฎหมายอื่นหรื อตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื ้นที่การศึกษา
หรื อคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
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ดังนั้น ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่รักษาการในตาแหน่ง จึงมีอานาจหน้ าที่ที่ต้องศึกษาให้ เกิด
ความเข้ าใจซึง่ การตระหนักถึงบทบาทและอานาจหน้ าที่ของตน จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่
เอื ้อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วยความราบรื่ น

1. จัดทานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้ านวิชาการ บุคคล งบประมาณบริหารทัว่ ไป
2. จัดตัง/รั
้ บผิดชอบการใช้ จ่ายงบประมาณ
3. พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรี ยนการสอน
4. ออกระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบตั ิ
5. กากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบารุงรักษาทรัพย์สินฯ
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

สถานศึกษา

วิชาการ

- การพัฒนาหรือการดาเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
- การวางแผนงานด้านวิชาการ
- การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา
ฯลฯ

งบประมาณ

- การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตัง้
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
- การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
- การอนุมัติการใช้จา่ ยงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ
ฯลฯ

บริหารบุคคล

- การวางแผนอัตรากาลัง
- การจัดสรรอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น
การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- การดาเนินการเกีย่ วกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- การลาทุกประเภท
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การดาเนินการทางวินยั และ
การลงโทษ
ฯลฯ

บริหารทั่วไป

- การพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
- การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา
- การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา
- งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผน
- การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร
- การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- การดาเนินงานธุรการ
ฯลฯ
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ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา
1. งานบริหารวิชาการ

1.1 การพัฒนาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้ องถิ่น
1.2 การวางแผนงานด้ านวิชาการ
1.3 การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.5 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
1.6 การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
1.7 การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้ มีแหล่งเรี ยนรู้
1.9 การนิเทศการศึกษา
1.10 การแนะแนว
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ
1.13 การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุ คล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
1.15 การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้ านวิชาการของสถานศึกษา
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรี ยนเพื่อใช้ ในสถานศึกษา
1.17 การพัฒนาและใช้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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2. งานบริหารงบประมาณ
2.1 การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตังงบประมาณเพื
้
่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรื อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานแล้ วแต่กรณี
2.2 การจัดทาแผนปฏิบตั ิการใช้ จ่ายเงิน ตามที่ได้ รับจัดสรรงบประมาณจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยตรง
2.3 การอนุมตั ิการใช้ จ่ายงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ งบประมาณ
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ ผลผลิตจากงบประมาณ
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
2.9 การปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
2.10 การบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2.11 การวางแผนพัสดุ
2.12 การกาหนดรูปแบบรายการ หรื อคุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑ์ หรื อสิ่งก่อสร้ างที่ใช้
เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรื อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน แล้ วแต่กรณี
2.13 การพัฒนาระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
2.14 การจัดหาพัสดุ
2.15 การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
2.17 การเบิกเงินจากคลัง
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
2.19 การนาเงินส่งคลัง
2.20 การจัดทาบัญชีการเงิน
2.21 การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
2.22 การจัดทาหรื อจัดหาแบบพิมพ์บญ
ั ชี ทะเบียน และรายงาน
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3. งานบริหารงานบุคคล
3.1 การวางแผนอัตรากาลัง
3.2 การจัดสรรอัตรากาลังข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
3.4 การเปลี่ยนตาแหน่งให้ สงู ขึ ้น การย้ ายข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.5 การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
3.6 การลาทุกประเภท
3.7 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3.8 การดาเนินการทางวินยั และการลงโทษ
3.9 การสัง่ พักราชการและการสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
3.10 การรายงานการดาเนินการทางวินยั และการลงโทษ
3.11 การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์
3.12 การออกจากราชการ
3.13 การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
3.14 การจัดทา บัญชีรายชื่อและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์
3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.18 การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.19 การริเริ่ มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
3.20 การพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดาเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
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4. งานบริหารทั่วไป

4.1 การพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้ อมูลสารสนเทศ
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครื อข่ายการศึกษา
4.3 การวางแผนการบริ หารงานการศึกษา
4.4 งานวิจยั เพื่อพัฒนานโยบายและแผน
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.8 การดาเนินงานธุรการ
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อม
4.10 การจัดทาสามะโนผู้เรี ยน
4.11 การรับนักเรี ยน
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องการจัดตัง้ ยุบ รวมหรื อเลิกสถานศึกษา
4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.15 การทัศนศึกษา
4.16 งานกิจการนักเรี ยน
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
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4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
4.20 การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
4.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
4.22 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรี ยน

12

13

งานวิชาการเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้ กระจายอานาจในการบริ หาร
จัดการไปให้ สถานศึกษาให้ มากที่สดุ ด้ วยเจตนารมณ์ที่จะให้ สถานศึกษาดาเนินการโดย
อิสระ คล่องตัว รวดเร็ ว สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน สถานศึกษา ชุมชน
ท้ องถิ่นและ การมีส่วนร่ วมจากผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคั ญทา
ให้ ส ถานศึก ษามี ค วามเข้ ม แข็ง ในการบริ หารจัด การ สามารถพัฒ นาหลัก สูต ร และ
กระบวนการเรี ยนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทังวั
้ ดปั จจัยเกื ้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรี ยน ชุมชน ท้ องถิ่นได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ

14

15

16

17

18

การคัดเลือกหนังสื อแบบเรี ยนให้ กับนักเรี ยนตามนโยบายของรั ฐ เป็ นหน้ าที่ของครู ผ้ ูสอนเป็ นผู้
พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรี ยน)
และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยหนังสือเรี ยนพิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้ องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษามีเนื ้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรี ยน ให้
เลื อกจากบัญชี กาหนดสื่ อการเรี ยนรู้ ส าหรับเลื อกใช้ ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื น้ ฐาน ( http://academic.obec.go.th/textbook.web)

หรื อ เว็ บไซต์ ข องส านัก วิ ช าการและมาตรฐาน

การศึกษา หรื อเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (http://academic.obec.go.th หรื อ
http://www.obec.go.th)

สพฐ.จัดสรรงบประมาณ
ประกาศกาหนดกรอบเวลา

รร.แต่ งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือก
หนังสือเรี ยนประกอบด้ วยครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรี ยน

แจกหนังสือให้
นักเรียน
รายงานผลการ
ดาเนินงาน สพท.
ตามที่ สพฐ.กาหนด

อนุมัตงิ วด
คัดเลือกตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
รายการหนังสือที่ สพฐ.ประกาศ
คัดเลือกตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
รายการหนังสือที่ สพฐ.ประกาศ
เบิกจ่ ายเงินให้ ผ้ ูขายภายใน 7 วัน

คัดเลือกหนังสือ

ลงบัญชี
วัสดุ

19

20

–

21

ศึกษากฎหมายต่างๆ นโยบายของรัฐบาล และที่เกี่ยวข้ อง
วิเคราะห์ภารกิจในการวางแผนงานด้ านวิชาการ
รวบรวมข้ อมูลนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
กาหนดเป้าหมายจัดทากรอบในการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดทาแผนงานด้ านวิชาการตามกรอบที่
กาหนด
ประเมินคุณภาพ
แผนงานด้ านวิชาการ

ไม่ มีคุณภาพ

มีคุณภาพ
เสนอคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพิจารณาเห็นชอบ
ผู้อานวยการสถานศึกษาอนุมตั ิ

แผนผังแนวทางการปฏิบัตงิ าน

ปรับปรุงแก้ ไข
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ให้ ส ถานศึกษาจัดท าหลัก สูต รสถานศึกษาเป็ นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
สอดคล้ องกับสภาพปั ญหา ความต้ องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้ จริ ง โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส่งเสริ มสถานศึกษาให้ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยยึดผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ให้ สงั คมชุมชน มีสว่ นร่วมในการกาหนดหลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้ รวมทังเครื
้ อข่ายและแหล่งการ
เรี ยนรู้ การจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้ มีดชั นีวัด คุณภาพการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรี ยนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ ทกุ ชันปี
้
แนวทางการปฏิบัติ
1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.1 จัดให้ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึน้ ใช้ เองให้ ทันกับ
การเปลี่ย นแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ และสังคมและเป็ น
ต้ นแบบให้ กบั สถานศึกษาอื่น
1.2 จัด ท าหลัก สูต รที่ มุ่ง เน้ น พัฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ ที่
สมบูรณ์ ทัง้ ร่ ายกายและจิตใจ สติปั ญญา มีความรู้ และ
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
1.3 จั ด ให้ มี วิ ช าต่ า งๆ ครบถ้ วนตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
1.4 เพิ่มเติมเนือ้ หาสาระของรายวิชาให้ สูงและลึกซึ ้งมากขึน้
สาหรั บกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ ได้ แ ก่ด้านศาสนา ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่สง่ เสริ มความเป็ น
เลิศผู้บกพร่ อง พิการ และการศึกษาทางเลือก
1.5 เพิ่ มเติมเนื อ้ หาสาระของรายวิชา ที่สอดคล้ องกับสภาพ
ปั ญ หา ความต้ องการของผู้ เรี ย นกับ ผู้ป กครอง ชุม ชน
สังคมและมุง่ สูค่ วามเป็ นสากล

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นของตนเอง
สถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสูตร
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ ความเห็นชอบ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

แผนผังแนวทางการปฏิบัตงิ าน

2. สถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การสอนและอื่นๆ ให้ เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรี ยนตามกลุม่ เป้าหมายพิเศษ
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ให้ ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษารายงานผลให้ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษารับทราบ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
- คูม่ ือการบริ หารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริ หารรูปแบบนิติบคุ คล สานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
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การเรี ย นรู้ เป็ นกระบวนการที่ ท าให้ เ กิ ด พฤติก รรม เปลี่ ย นไปจากเดิ ม อัน เป็ นผลจากการฝึ ก
ประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ เช่น สัญชาตญาณ หรื อวุฒิภาวะ หรื อจากการ
เปลี่ยนแปลงชัว่ คราวของร่ างกาย ต้ องส่งเสริ มให้ ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรี ยนรู้
โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ส่งเสริมให้ ครูจดั กระบวนการเรี ยนรู้ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรี ยน ส่งเสริ มให้
ครูจดั การเรี ยนการสอนโดยจัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรี ยน
แนวทางการปฏิบัติ
การจัดการเรี ยนรู้การสอนในสถานศึกษา
1. จัดทาแผนการเรี ยนรู้ทกุ ลุ่มสาระการเรี ยนรู้
2. จัดการเรี ยนการสอนวัดผลและประเมินผลทุกกลุม่
สาระการเรี ยนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ใช้ สื่อการเรี ยนการสอนและแหล่งเรี ยนรู้
4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้ องสมุด ห้ องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ให้
เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
5. ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาการเรี ยนการสอนทุกกลุม่
สาระการเรี ยนรู้
6. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็ นเลิศของผู้เรี ยน ช่วยเหลือ
ผู้เรี ยนพิการ ด้ อยโอกาสและผู้เรี ยนมีความสามารถพิเศษ

การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
จัดทาแผนการเรี ยนรู้
จัดการเรี ยนการสอน
ใช้ สอื่ /แหล่งเรี ยนรู้
การวิจยั /พัฒนา
การส่งเสริ มพัฒนาความเป็ นเลิศ

แผนผังการปฏิบัตงิ าน

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
- คูม่ ือการบริหารโรงเรี ยน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบคุ คล สานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
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กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนา คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้ นให้ ความสาคัญทัง้ ความรู้ และคุณธรรม ผู้สอนต้ องพยายามคัดสรร
กระบวนการเรี ยนรู้ การออกแบบการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับศักยภาพและบริ บทของผู้เรี ยน การกาหนด
บทบาทของตัวผู้สอนและผู้เรี ยน การใช้ สื่อการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย การออกแบบการวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณ ภาพผู้เรี ยน ให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ทงแปดกลุ
ั้
่มสาระการเรี ยนรู้
และนาไปสูก่ ารพัฒนาสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรี ยนและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
แนวทางการปฏิบตั ิ
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
1. จัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรี ยนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการการประเมินสถานการณ์
จัดเนื ้อหาสาระ
ฝึ กทักษะกระบวนการ
และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ เพือ่ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
และกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กการ
จัดกิจกรรมให้
จัดกิจกรรม
ปฏิบตั ิให้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู้อย่าง
กับผู้เรี ยน
การเรี ยนการสอน
ต่อเนื่อง
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ
จัดสภาพแวดล้ อม
ส่งเสริ มสนับสนุน
แหล่งการเรียนรู้
อย่างได้ สดั ส่วนสมดุลกัน รวมทังปลู
้ กฝั งคุณธรรม ค่านิยมที่ดงี าม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา
5. ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ สู อนสามารถจัดบรรยากาศ
ศึกษาค้ นคว้ า พัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
สภาพแวดล้ อม สือ่ การเรี ยนการสอน และอานวยความสะดวก
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิด การเรียนรู้ และมีความรู้ รวมทังสามารถใช้
้
การ
วิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้ทงนี
ั ้ ้ผู้สอนและผู้เรี ยน
แผนผังการปฏิบัตงิ าน
อาจเรียนรู้ไปพร้ อมกัน จากสือ่ การเรี ยนการสอนและแหล่ง
วิทยาการ
6. จัดการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นได้ ทกุ เวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย
เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรี ยนตามศักยภาพ
7. ศึกษาค้ นคว้ าพัฒนารูปแบบ หรื อการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้ า เพื่อเป็ นผู้นากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ
เป็ นต้ นแบบให้ กบั สถานศึกษาอืน่
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
- คูม่ ือการบริ หารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริ หารรูปแบบนิติบคุ คล
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

26

การวัดผลประเมินผล เป็ นกระบวนการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ร่ องรอย หลักฐานที่ แสดงให้ เห็นถึง
พัฒนาการ ความก้ าวหน้ า และตัดสินผลการเรี ยนของผู้เรี ยนอย่างเป็ นระบบ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนา และเรี ยนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ สามารถ
จัดให้ มีขึ ้นทังระดั
้ บชันเรี
้ ยน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ อีกทังในการจั
้
ดการศึกษาปั จจุบนั สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การศึกษามีหลายรูปแบบซึ่งสามารถเทียบโอนการศึกษา
ในทุกระบบ ที่จดั การศึกษาในปั จจุบนั
แนวทางการปฏิบัติ
1. ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
2. วัดและประเมินผลตามตัวชี ้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
3. การจบหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์การจบของหลักสูตรสถานศึกษา
4. การเทียบโอนหลักสูตรกรณีโอนย้ ายสถานศึกษา
5. การแก้ ไขผลการเรี ยน 0, ร, มส, มผ และการเรี ยนซ ้า
6. การจัดทาเอกสาร ปพ. 1-7
7. อนุมตั ิการจบหลักสูตร
8. รายงานผลการจบการศึกษา(ปพ.2) ไปยังสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6)
และรายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (รายงานเฉพาะ ม.3 และ ม.6)
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ศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา
การเทียบโอน
จัดการเรี ยนรู้
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ระหว่างภาค / ปลายภาค
ผ่าน

ตัดสินผล

ไม่ผา่ น
แก้ไขผลการเรียน

ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร

ผ่าน

ไม่ผา่ น

จัดทาเอกสาร(ปพ.1-7)
อนุมตั ิการจบหลักสูตร
สพฐ. (ม.3 และ ม.6)
รายงาน (ปพ.2)

เขตพื ้นที่การศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6)

แผนผังแนวทางการปฏิบัติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (5) ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ สู อน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม สื่อการเรี ยน และอานวยความสะดวก เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
และมีความรอบรู้ โดยทังสามารถใช้
้
การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทังการส่
้
งเสริมให้ ผ้ สู อนสามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนในแต่ระดับการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ
1. กาหนดนโยบายและแนวทางการใช้ การวิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้ และกระบวนการ
ทางานของผู้เรี ยน ครู และผู้เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
2. พัฒนาครูและผู้เรี ยนให้ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจยั เป็ นสาคัญ ในการ
เรี ยนรู้ที่ซบั ซ้ อนขึ ้น ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปั ญหา การผสมผสาน
ความรู้แบบสหวิทยาการ และการเรี ยนรู้ในปั ญหาที่ตนสนใจ
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ วยกระบวนการวิจยั
4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจยั เพื่อการเรี ยนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทังสนั
้ บสนุนให้ ครูนา
ผลการวิจยั มาใช้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5. มาตรฐานการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด
ทฤษฎี เกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครู ดาเนินการวิจยั เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

นิเทศ ติดตาม

ประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อคัดเลือก
รูปแบบ เทคนิค วิธีการ

ไม่มีคณ
ุ ภาพ
ปรับปรุงแก้ ไข

มีคณ
ุ ภาพ
สรุป/นาเสนอผลการวิจยั /เผยแพร่

แผนผังแนวทางการปฏิบัติ

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1.คูม่ ือการบริหารโรงเรี ยนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบคุ คล
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550
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แนวคิด
แหล่งเรี ยนรู้ คือแหล่งข้ อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนใฝ่
เรี ยน ใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้และเรี ย นรู้ ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้ างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้ าง
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ และเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
แนวทางการปฏิบัติ
1. สารวจจัดทาทะเบียนแหล่งการเรี ยนรู้ สิ่งแวดล้ อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2. จัดทาเอกสารสรุปแหล่งเรี ยนรู้สิ่งแวดล้ อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และกากับการใช้ ประโยชน์แหล่งเรี ยนรู้ และเผยแพร่
4. ติดตามประเมินผลการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ หากผลการประเมินไม่ผา่ นหรื อไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามที่สถานศึกษากาหนด ให้ ดาเนินการประชุม วิเคราะห์สภาพและปั ญหา เพื่อ สรุป
เป็ นแนวทางในการพัฒนาครัง้ ต่อไป
5. สรุปและรายงานผล
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สารวจ/จัดทาทะเบียนแหล่งเรี ยนรู้
จัดทาเอกสารสรุปแหล่งเรี ยนรู้

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(กรณีเป็ นแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานศึกษา)

สนับสนุน ส่งเสริม และกากับการใช้ ประโยชน์
ติดตามประเมินผล
ผ่าน

ผลการประเมิน

ไม่ผา่ น

สรุปและรายงานผล

แผนผังแนวทางการปฏิบัติ

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1.
2.
3.
4.

นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านเขตพื ้นที่การศึกษา “กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา”

ประชุมคณะทางานเพื่อ
กาหนดแนวทางพัฒนา
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หลักการและแนวคิดที่สาคัญของการนิเทศภายใน ผู้นิเทศต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจหลักการนิเทศ
อย่างถูกต้ อง ตรงประเด็น และชัดเจนในกระบวนการนิเทศ ทังนี
้ ้กระบวนการนิเทศที่เกิดขึ ้นต้ องเป็ นเชิง
ระบบ มีการวางแผนในการดาเนินงาน โดยถือหลักการการมีส่วนร่วมในการทางาน มีการดาเนินงานอย่าง
สร้ างสรรค์ และการนิเทศต้ องเป็ นไปเพื่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนของครูเป็ นสาคัญ
แนวทางปฏิบัติ
1. รวบรวม จัดทา ระบบข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนา
ระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
2. ศึกษาสภาพปั ญหา ความต้ องการของการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
3. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดระบวนการเรี ยนรู้
4. ดาเนินการนิเทศโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานและโครงการ
เป็ นฐาน ดังนี ้
4.1 การนิเทศโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน เช่น ส่งเสริมให้
หัวหน้ าฝ่ าย หัวหน้ างาน ฝ่ ายบริหารเป็ นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่งเสริมครูเป็ นผู้สร้ างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน
ส่งเสริมเครื อข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนนา
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศ
ภายนอก รวมทังส่
้ งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุก
ฝ่ าย
4.2 การนิเทศโดยใช้ โครงการเป็ นฐาน
5. จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ประสบผลสาเร็จ

รวบรวมระบบข้อมูล
สารสนเทศ

ศึกษาสภาพปัญหา/ความต้องการ
ต้องการของการนิเทศ

จัดทาแผนส่งเสริม/พัฒนาระบบ
การนิเทศ

ดาเนินการนิเทศ

ใช้โรงเรียน
เป็นฐาน
ใช้โครงการ
เป็นฐาน

จัดทาสรุป รายงานผล
เผยแพร่เทคนิคการนิเทศ

แผนผังแนวทางการปฏิบัติ

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 กาหนดให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ในกิจกรรม
พัฒ นาผู้เ รี ยน 3 กิ จ กรรม คือ (1) กิ จ กรรมแนะแนว (2) กิ จ กรรมนักเรี ยน (3) กิ จ กรรมเพื่ อสัง คมและ
สาธารณประโยชน์ กิ จ กรรมแนะแนว เป็ นกิ จ กรรมที่ ส่ง เสริ ม และพัฒ นาผู้เ รี ย นให้ ร้ ู จัก ตนเอง รู้ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้ อม สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทังด้
้ านการเรี ยน และด้ าน
อาชีพ สามารถปรับตนได้ อย่างเหมาะสม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนัน้ การบริ หารงานแนะแนว
ในสถานศึกษาเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ จึงควรจัดให้ ครอบคลุมใน 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้ 1) การจัดบริ การ
แนะแนวอย่างเป็ นระบบโดยมีบริการครบ 5 บริการ และครอบคลุมงานแนะแนวทัง้ 3 ประเภท ทังนี
้ ้จะต้ องมี
การกาหนดผู้รับผิดชอบอยูใ่ นโครงสร้ างการบริหารของโรงเรี ยน และต้ องมีโครงการ แผนงาน งบประมาณที่
แสดงถึงการปฏิบตั ิงานที่ต่อเนื่องทัง้ ปี 2) การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนตามหลักสูตร ที่
กาหนดให้ สถานศึกษาต้ องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน (ซึ่ งแบ่งเป็ นกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรี ยน)
และถือเป็ นส่วนสาคัญในการจบหลักสูตร 3) การประยุกต์ใช้ หลักการแนะแนวและกระบวนการแนะแนว
ในการจัดหลักสูตร และพัฒนาการเรี ยนการสอน การดูแลที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
แนวทางการปฏิบัติ
1. ศึกษาขอบข่ายงานแนะแนว และบริบทของสถานศึกษา
2. กาหนดนโยบายการจัดการศึกษา โดยเน้ นสร้ างความตระหนักให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
3. จัดระบบและโครงสร้ างงานแนะแนว และระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนให้ ชดั เจน
4. ส่งเสริมให้ ครูทกุ คนมีบทบาทและเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ ครูได้ รับความรู้เพิ่มเติม ในเรื่ องจิตวิทยาและการแนะแนว และดูแล
ช่วยเหลือผู้เรี ยนเพื่อให้ สามารถบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้และเชื่อมโยง
สูก่ ารดารงชีวิตประจาวัน
6. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทาหน้ าที่ครูแนะแนว
ครูที่ปรึกษา ครูประจาชัน้ และคณะอนุกรรมการแนะแนว
7. ดูแล นิเทศ กากับ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
อย่างเป็ นระบบ
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8. ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้ าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน
9. ประสานงานด้ านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้ าน
ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครื อข่ายการแนะแนว
10. เชื่อมโยงงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน
11. สรุปและรายงานผล
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. พระราชบัญญัตมิ าตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540
3. พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521
4. อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก
5. คูม่ ือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ. 2545
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยสิทธิเด็กและเยาวชน
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษากาหนดขึ ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็ น
หน้ าที่ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้ นสังกัด ต้ องกาหนดให้ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารสถานศึกษา ซึ่งมี 7 ขันตอน
้
คือ กาหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ตรวจสอบ
และทบทวนคุณ ภาพการศึก ษา ประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึกษา และจัด ทารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR)
แนวทางการปฏิบัติ
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มาตรฐานสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และความต้ องการ
ของชุมชน
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงการสร้ างการบริหารที่เอื ้อต่อการพัฒนางาน และ
การสร้ างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้ เป็ นหมวดหมู่ ข้ อมูลมีความสมบูรณ์
เรี ยกใช้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
3. จัดทาแผนสถานศึกษา ที่มงุ่ เน้ นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ /แผนยุทธศาสตร์ )
4. ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ในระบบดาเนินโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาต้ องสร้ าง
ระบบการทางานที่เข้ มแข็ง เน้ นการมีสว่ นร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming)
หรื อที่ร้ ูจกั กันว่า วงจร PDCA
5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยการสนับสนุน
ให้ ครู ปกครองและชุมชนเข้ ามีสว่ นร่วม
6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่กาหนดเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
7. จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และสรุปรายงานประจาปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัด และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
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ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน
แนวคิด ทฤษฎี
จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เสนอความเห็นชอบและประกาศ
จัดระบบบริ หารและสารสนเทศให้ เป็ นหมวดหมู่ สมบูรณ์ เรี ยกใช้ ง่าย
สะดวก รวดเร็ ว ปรับให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาทีม่ งุ่ เน้ นคุณภาพการศึกษา
ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และสรุปรายงานประจาปี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ไม่มีคณ
ุ ภาพ
ประเมินผลการดาเนินงาน

ปรับปรุง/แก้ ไข

มีคณ
ุ ภาพ
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสารเผยแพร่
นาผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาที่ดีขึ ้น

แผนผังแนวทางการปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (หมวด 6 มาตรา 47 และ 48 )
2. กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (มาตร 37 (2) และมาตรา 39 (4))
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การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น เป็ นการประสาน
ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ทังที
้ ่จดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐานและระดับอุดมศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1. ประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอก และภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่ น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยนทุก
ด้ าน รวมทัง้ สืบสานจารี ตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น
2. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อให้ สถานศึกษาเป็ นแหล่งวิทยาการของ
ชุมชน และมีสว่ นในการพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่น
3. จัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
ทางวิชาการ และวัฒนธรรมการสร้ างความสัมพันธ์
อั น ดี กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า การประชุ ม ผู้ ปกครอง การ
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ชุ ม ชน การร่ ว มกิ จ กรรมการ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ เป็ นต้ น
4. ทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับ
สถานศึ ก ษาและองค์ ก รอื่ น ทั ง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ

ประสานความร่วมมือ
กับภายนอก

วิทยากร
ภายนอก
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน

จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

ในประเทศ

ทาบันทึกข้ อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถานศึกษา/องค์กรอื่น

แผนผังแนวทางการปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. คูม่ ือการบริ หารโรงเรี ยนในโครงการพัฒนาการบริ หารรูปแบบนิติบคุ คล
3. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

ต่างประเทศ
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งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึงการส่งเสริมในสถานศึกษา
ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทังการบริ
้
การสื่อเผยแพร่เทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวทางปฏิบัติ
1. ศึกษาข้ อมูลความต้ องการ การใช้ สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ใช้ และพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับการจัดการเรี ยนรู้
3. บริการสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตามผลการใช้ สื่อ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรี ยนรู้ในสถานศึกษา
5. ประเมินปรับปรุง พัฒนา ระบบบริ การการส่งเสริม
การผลิตสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. สรุปรายงาน เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์สื่อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ศึกษาข้ อมูลความต้ องการสือ่
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ใช้ และพัฒนา

จัดหารบริ การ

นิเทศ ติดตาม

ประเมิน ปรับปรุง พัฒนา

สรุปรายงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

แผนผังแนวทางการปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1.
2.

คูม่ ือการบริ หารโรงเรี ยนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิตบิ คุ คล
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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ภายใต้ ความซื่อสัตย์ สุจริตและเจตนาอันดี
จะทาให้ เรามีวิธีการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน
ได้ อย่ างไร้ ปัญหาและอุปสรรคใดๆ
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การบริ หารงานงบประมาณเป็ นภารกิจที่สาคัญในการสนับสนุนกิจการต่างๆของสถานศึกษาซึ่ง
เป็ นการบริ ห ารจัด การเกี่ ย วกับงบประมาณและสิ นทรั พ ย์ ร วมถึง การจัด หารายได้ จ ากการบริ ก ารเพื่ อ
สนับสนุนให้ การบริ หารจัดการศึกษาและการดาเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยนเป็ นไปตามแผนงานและ
แผนปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีความพร้ อมในการบริ หารแบบมุ่งเน้ นผลงาน
อิสระคล่องตัว ถูกต้ องตามกฎ,ระเบียบ,ข้ อปฏิบตั ิ,ประกาศหรื อมติคณะรัฐมนตรี อย่างถูกต้ องทุกประการ
ภายใต้ ความคุ้มค่า ประหยัด โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ทางราชการ
ทังนี
้ ้กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550 ระบุอานาจหน้ าที่บริ หาร บริ หารและจัดการศึกษาด้ านงานงบประมาณไว้ 22 งานในด้ าน
งบประมาณ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หารงบประมาณสาหรับผู้รักษาการในตาแหน่งให้
สามารถส่งเสริมการบริหารงานงบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

42

งานการจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตังงบประมาณ
้
เป็ นกลุ่มงานที่ ส่งเสริ ม สนับสนุนและ
ประสานงาน ในเชิงนโยบายให้ สถานศึกษาจัดการศึกษาตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด มี
หน้ าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการศึกษา การ
จัดทานโยบายและแผนงบประมาณ การวิเคราะห์/จัดตังงบประมาณ
้
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลปฏิบตั ิงานใช้ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตาม ยุทธศาสตร์ โดยเน้ นความโปร่ งใส
ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม และการ
บริหารที่โดยใช้ ที่ใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School - Based Management)
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการ
ดาเนินการที่ผา่ นมาและศึกษารายงานข้ อมูลสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้ อง
2) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
3) กาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) เป้าประสงค์
(Goals) และค่านิยมองค์การ(Core Value) ของสถานศึกษา
4) กาหนดกลยุทธ์จดั การศึกษาของสถานศึกษา
5) กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี ้วัด
ความสาเร็จ (KPIs)
6) กาหนดเป้าหมายของแผนในระยะปานกลาง (3-5ปี ) โดยผลผลิต
ซึง่ เป็ นผลการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษามีความสอดคล้ องกับ
นโยบายที่เกี่ยวข้ อง
7) จัดทารายละเอียดโครงสร้ างของ แผนงาน/โครงการและกิจกรรม
หลัก โดยวิเคราะห์จดั ลาดับความสาคัญ
8) ดาเนินการวิพากษ์ แผนรับฟั งความเห็นจากผู้เกี่ยวข้ องเพื่อ
ปรับปรุงแผน
9) ดาเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
10) จัดทาคาขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณ
การรายจ่ายระยะปานกลางเสนอต่อเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา
11) จัดทาร่างข้ อตกลงผลการปฏิบตั ิงาน ของสถานศึกษาเมื่อได้ รับ
งบประมาณ โดยมีเป้าหมายสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของเขตพื ้นที่
การศึกษา
12) เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้ อง

การจัดทาแผนงบประมาณ
ทบทวนภารกิจโรงเรี ยน
วิเคราะห์ SWOT
กาหนด (Vision) (Mission) (Goals) (Shared Value)
กาหนดเป้าหมายของแผนในระยะปานกลาง (3-5ปี)
ทาโครงสร้าง แผนงาน โครงการ โดยวิเคราะห์ลาดับความสาคัญ
วิพากษ์แผน
ขอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทาร่างข้อตกลงการปฏิบัติงานเมื่อได้งบประมาณ
นาเสนอเผยแพร่ต่อสาธารณชน

แผนผังแนวทางการปฏิบัตงิ าน
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เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. คูม่ ือการปฏิบตั งิ านสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กลุม่ นโยบายและแผนสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3. ระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.2545
4. คาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 18/2560 เรื่ องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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แผนปฏิบตั กิ าร เป็ นแผนประจาปี ของสถานศึกษาที่แสดงให้ เห็นถึงภารกิจที่จะดาเนินการในปี ใดปี
หนึ่ง ซึ่งมีการกาหนดเป้าหมายในการทางานที่ต้องบรรลุในแต่ละปี เป็ นแผนแยกย่อยออกมาจากแผน
ปฎิบตั ิราชการระยะกลาง (แผนระยะ 3 – 5 ปี ) โดยจะมีสาระสาคัญ เช่นเดียวกับแผนพัฒนาดังกล่าว แต่
จัดทาเป็ นแผนประจาปี ที่ละเอียด และชัดเจนขึ ้น เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นกรอบใน
การจัด ท าค าของบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี รวมถึ ง การรายงานผลการปฏิ บัติ ร าชการ เมื่ อ สิ น้
ปี งบประมาณ เป็ นผลของการแปลงความคิดในการจะทาสิ่งต่างๆที่อยู่ในความคิดคนทางานให้ ออกมาอยู่
ในลักษณะเอกสารรู ปธรรมซึ่ง ผ่านกระบวนการในการกลัน่ กรองแล้ วว่ามีความเป็ นไปได้ และสอดคล้ องกับ
เป้าหมายในการทางานที่กาหนดไว้
วิเคราะห์นโยบาย งบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร
แนวทางการปฏิบัติ
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ
ทบทวนกลยุทธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ที่ได้ รับจัดสรรจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง
กาหนดเป้าหมายสถานศึกษาในปี นี ้
2) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
เพื่อปรับ แผนงาน/งาน/โครงการให้ สอดคล้ องกับ
จัดทารายละเอียด โครงการตามแผน
เป้าหมายผลการปฏิบตั งิ านของ สพป/สพม/สพฐ./
วิเคราะห์และจัดทาคาของบประมาณ
จังหวัด ฯลฯ
3) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษา
นาเสนอแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4) จัดทารายละเอียดแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
5) วิเคราะห์และจัดทาคาขอ งบประมาณ
(Budget Allocation Phase)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตอ่ สถานศึกษา
6) นาเสนอแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบ
และสาธารณชน
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สนับสนุนช่วยเหลือให้บุคลากรดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตอ่ สถานศึกษาและสาธารณชน
8) ดาเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบตั ิ
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
9) สนับสนุนช่วยเหลือให้ บคุ ลากรดาเนินการตาม
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษา
แผนผังแนวทางการปฏิบัตงิ าน
10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
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ภายหลัง จากการจัด ท าแผนพัฒ นา แผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี และการจัด ท าค าขอ
งบประมาณ ประเภทงบลงทุน ค่าครุ ภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ างเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว สถานศึกษาจะได้ รับ
การจัดสรรงบประมาณ จึงสามารถนามาใช้ ดาเนินการอนุมตั ิใช้ จ่ายตามแผนที่กาหนดร่วมกันไว้ ได้ ให้ ตรง
ประเภทของเงินงบประมาณที่ได้ รับ ทังนี
้ ้ไม่ควร จัดซื ้อจัดจ้ างก่อนได้ รับการอนุมตั ิเงินประจางวด และการ
ใช้ จา่ ยสิ่งที่ไม่ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ หรื อการอนุมตั ใิ ช้ เงินผิดประเภท
แนวทางการปฏิบตั ิ
1.จัดทาแผนการใช้ งบประมาณรายไตรมาส โดยกาหนดปฏิทินการ
ทางานรายเดือนให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ
แล้ วสรุปแยกเป็ นรายไตรมาส แยกเป็ น งบบุคลากร งบลงทุน (แยกเป็ น
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่เดินและสิง่ ก่อสร้ าง) และงบดาเนินงาน
2.เสนอแผนการใช้ งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมตั เิ งินประจางวด
ผ่านเขตพื ้นที่การศึกษาไปยัง สพฐ.เพื่อเสนอต่อสานักงบประมาณ
3.ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้ เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี และการใช้ งบประมาณของสถานศึกษา ตาม
ประเภทและรายการตามที่ได้ รับงบประมาณ
ขัน้ ตอนการขออนุมัตเิ บิกเงินในสถานศึกษา
-จัดทาบันทึกขออนุมตั ิจดั กิจกรรม/โครงการตามแผนเสนอ ผออนุมตั ิ
- ผอ.อนุมตั ิโครงการกิจกรรม
-ประสานงานพัสดุ จัดทารายงานการขอซื ้อ/ขอจ้ างตามแบบฟอร์ มที่
กาหนด โดยวิธีการเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการ
จัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
-เจ้ าหน้ าทีรับหลักฐานขอเบิกที่ตรวจรับแล้ วมีลายมือชื่อครบถ้ วนและ
บันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
-เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณทีได้ รับ
- เจ้ าหน้ าทีจดั ทางบหน้ ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมตั ิเบิกเงิน
- ผอ.ร.ร.อนุมตั ิ
- เจ้ าหน้ าทีบนั ทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก
- เจ้ าหน้ าที่เบิกเงินนาสูก่ ระบวนการจ่ายเงินต่อไป

การอนุมตั ิการใช้ จ่ายงบประมาณ
ที่ได้ รับจัดสรร
จัดทาแผนการใช้ งบรายไตรมาส

ตามแผนปฏิบตั ิการ โดยแยกประเภทงบให้ ชดั เจน
เสนอแผนไปยัง สพป./สพม.เพื่อขออนุมตั ิเงิน
ประจางวด
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเภท โดย
เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการที่กาหนด
การอนุมัติเบิกเงินในสถานศึกษา
บันทึกขออนุมตั ิจดั กิจกรรม/โครงการ
ผอ.อนุมตั ิดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ประสานงานพัสดุ จัดทารายงานขอซื ้อขอจ้ างตามระเบียบ
เจ้ าหน้ าทีรับหลักฐานขอเบิกที่ตรวจรับแล้ วมีลายมือชื่อ
ครบถ้ วนและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณทีได้ รับ
ผอ.ร.ร.อนุมตั ิให้ เจ้ าหน้ าที่นาเอกสารมาวางเบิกต่อไป

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน
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การรายงานผลการเบิกจ่าย คือ การกาหนดระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บุคคลในหน่วยงานผ่านการตรวจสอบที่ดาเนินการเป็ นประจา หรื อเป็ นระยะ โดยการตรวจสอบดังกล่าว ได้
แก้ การวัดปั จจัยนาเข้ า กระบวนการ และผลผลิต ที่เกิดขึ ้นในช่วงระยะเวลาดาเนินงานตามแผน โดยทัว่ ไป
มักติดตามใน ด านการจัดหา การจัดการและการนา ทรัพยากรของโครงการมาใช้ วา่ เป็ นไปตามที่กาหนด
ไว้ ในแผนและกาหนดการหรื อไม่ วัตถุประสงค์ ของการ ติดตามเพื่ อรายงานการใช้ จ่ายงบประมาณ คือ
ต้ องการชี ้ให้ เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการ ในเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากร การปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
หรื อผลิตผลของโครงการเพื่ อจะได้ จัดการแก้ ไขปรั บปรุ งสถานการณ์ ต่างๆ ของโครงการให้ ดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่กาหนด ซึง่ รายงานแต่ละประเภทนัน้ จะมีวิธีการนาเสนอที่แตกต่างกันออกไปใน
เชิงรูปแบบไม่ตายตัว ขอเพียงให้ ตอบโจทย์วา่ เราได้ จดั การเบิกจ่ายงบประมาณตามที่วางแผนไว้
แนวทางการปฏิบัติ

การรายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณ

1.จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้ เงินทังเงิ
้ นงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี งบประมาณและแผนการใช้ งบประมาณรายไตรมาส

จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินเป็นรายไตรมาส

2.ประสานแผนและดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้
เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะ
โครงการที่มคี วามเสีย่ งสูง

ประสานแผนและการดาเนินตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ
ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบติดตามของสถานศึกษา
โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสีย่ งสูง

3.จัดทาข้ อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้ อมทังเสนอ
้
ข้ อปั ญหาที่อาจทาให้ การดาเนินการไม่ประสบผลสาเร็ จ เพื่อให้
สถานศึกษาเร่งแก้ ไขปั ญหาได้ ทนั สถานการณ์

จัดทาผลสรุปการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดทา
รายงานตามไตรมาส

4.รายงานผลการดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานเป็ นรายไตรมาส

รายงานผลการดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายไตรมาส

5.สรุปและรายงานข้ อมูลสารสนเทศด้ านการเบิกจ่ายเป็ นไตรมาส
ต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา(เชื่อมโยงกับรายงานการเงิน)

สรุปและรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเป็น
ไตรมาสต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(เชื่อมโยงกับรายงานการเงิน)

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน
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การระดมทรั พ ยากรและการลงทุน เพื่ อ การศึก ษา มี ค วามส าคัญ ในการจัด หาทรั พ ยากรให้
เพียงพอต่อความต้ องการของสถานศึกษา เพื่อนาไปใช้ พฒ
ั นาการศึกษา ดังนันโรงเรี
้
ยนจึงจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้ องมียุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาโดยมีภาคีเครื อข่าย ผู้อุปถัมภ์ ให้ มีส่วนร่ วมในการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้ านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น ชุม ชน ครอบครั ว สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันทางสัง คมต่างๆ ในและ
ต่างประเทศ
1. การจัดทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
1. การจัดการทรัพยากรมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
ประชาสัมพันธ์
การวางระบบ
1) ประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานต่างๆในสถานศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื ้นที่การศึกษาทราบรายการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาเพื่อใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
สนับสนุนให้ บคุ ลากรและ
การใช้ ทรัพยากร
สถานศึกษามีสว่ นร่วม
2) วางระบบการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน
2. การระดมทรัพยากร
3) สนับสนุนให้ บคุ ลากรและสถานศึกษาร่วมมือกัน
ศึกษาวิเคราะห์แผน
สารวจข้ อมูล
ใช้ ทรัพยากรในชุมชนให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
2. การระดมทรัพยากรศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมงาน/
โครงการตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง
จัดทาร่างแผน
เสนอแผน
(MTEF) และแผนปฏิรูป มีแนวทางดังนี ้
1) สารวจข้ อมูลนักเรี ยนที่มีความต้ องการ
3. การจัดหารายได้ และผลประโยชน์
2) ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร
3) จัดทาแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
จัดทาแผนงบประมาณ
วิเคราะห์ศกึ ษาของสถานศึกษา
และทุนการศึกษา
4) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน
3. การจัดหารายได้ และผลประโยชน์
1) วิเคราะห์ศกั ยภาพของสถานศึกษา
2) จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. คูม่ ืองานระดมทรัพยากร กลุ่มบริหารงบประมาณ
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งานพัส ดุมี ค วามส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา ดัง นัน้ การวางแผนพั ส ดุจึ ง มี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้ องมีการวางแผนพัสดุเพื่อให้ สถานศึกษามีพสั ดุเพียงพอต่อความ
ต้ องการของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1. การวางแผน ตามความต้ องการใช้ พสั ดุ/งาน ของโครงการ แผนงาน งาน/โครงการ เน้ นแผนระยะสัน้
คือแผน 1 ปี เท่านัน้
2. การกาหนดความต้ องการ กาหนดตามความต้ องการการใช้ พสั ดุ/งาน ของโครงการ แผนงาน งาน/โครงการ
3. การจัดหาพัสดุ วิธีการให้ ได้ มาซึง่ พัสดุ และบริ การเพื่อใช้ ในราชการ ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการดังนี ้
วิธีการซื ้อหรื อจ้ าง กระทาได้ 3 วิธี ดังนี ้
1) วิธีการประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
1.วางแผน/กาหนดความต้ องการ
1.1 วิธีตลาดอิเลคทรอนิกส์ (E-Market)
1.2 วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-Bidding)
1.3 วิธีสอบราคา
6.การจาหน่ายพัสดุ
2.จัดหาพัสดุ
2) วิธีคดั เลือก
3) วิธีเฉพาะเจาะจง
4. การควบคุม-แจกจ่าย หมายรวมถึง
5.การใช้ งาน/บารุงรักษา
3.การแจกจ่ายพัสดุ
4.1 การควบคุมพัสดุ
4.2 การเก็บรักษาพัสดุ สถานที่เก็บเหมาะสม
5. การใช้ งาน การบารุ งรักษา พัสดุหรื อการซ่อมบารุ ง
4.การควบคุมพัสดุ
5.1 การใช้ งานอย่าง ถูกต้ อง (แนะนา) คุ้มค่า (เต็ม
ประสิทธิภาพ) เหมาะสม (ถูกต้ อง)
แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน
5.2 การบารุ งรักษา มีความหมายเพื่อรักษาสภาพ
ของพัสดุให้ สามารถใช้ ราชการ (งาน) ได้ นานที่สดุ
6. การจาหน่ายพัสดุ หมายถึง กรรมวิธีเพื่อลดความรับผิดชอบที่มีตอ่ พัสดุนนั ้
6.1 สาเหตุของการจาหน่าย
6.2 วิธีการจาหน่าย
6.3 การจาหน่ายเป็ นสูญ
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งานจัด หาพัส ดุ เป็ นการปฏิ บัติง านตามระเบี ย บส านัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ ว ยการพัส ดุแ ละที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ การจัดหาพัสดุทันตามกาหนดเวลาที่ต้องใช้ และดาเนินการอย่างถูกต้ องตามระเบียบ
ประกอบด้ วย การจัดทาเอง การจัดซื ้อจัดจ้ าง การเช่า การยืมและการแปรสภาพจากการจาหน่ายพัสดุ
ประจาปี ซึ่งการจัดหาพัสดุเป็ นภาระหน้ าที่ที่ผ้ อู านวยการโรงเรี ยนจะต้ องบริ หารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ทางราชการต่อไป
การจัดซือ้ จัดจ้ าง
แนวทางการปฏิบัติ
สารวจความต้ องการ
1. สารวจความต้ องการใช้ พสั ดุ
2. วางแผน กาหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้
วางแผน/กาหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณ
ดาเนินการ
3. ตรวจสอบเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะ รูปแบบรายการพัสดุที่
ต้ องการจัดซื ้อจัดจ้ าง
4. จัดทารายงานขอซื ้อ/จ้ าง เสนอขอความเห็นชอบ
5. ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างที่เห็นชอบ/ลงระบบ e-GP
6. ทาสัญญาหรื อตกลงจัดซื ้อจัดจ้ าง/จัดทาใบ PO
7. บริหารสัญญา
8. ตรวจรับพัสดุภายในกาหนด/ตามระเบียบฯ
9. จัดทารายงานเสนอ ผอ.รร. เพื่อตรวจผลภายในเขตฯ
10. มอบเรื่ องการตรวจรับให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินเบิกเงิน
เพื่อจ่ายให้ ผ้ ขู าย/ผู้รับจ้ าง

ตรวจสอบเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะ/รูปแบบรายงาน

จัดทารายงานขอซื ้อ/จ้ าง/ขอความเห็นชอบ
ดาเนินการจัดซื ้อ/จัดจ้ างตามมติที่เห็นชอบ/ลง e-GP
จัดทาสัญญา/ข้ อตกลง/สร้ างข้ อมูลหลักผู้ขอ/ทาPO
บริ หารสัญญา
เบิกจ่ายเงินให้
ผูข้ าย

ตรวจรับในกาหนด

จนท.พัสดุรายงานเพื่อชอบ

แผนผังการปฏิบัตงิ าน
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ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 เพื่อให้
การจ่ายเงินของโรงเรี ยนเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ถูกต้ องเป็ นระบบตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด การ
จ่ายเงินจะต้ องดาเนินการภายหลังการเบิกเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 มี 3 ลักษณะ ได้ แก่ การจ่ายเป็ นเช็ค การจ่ายเป็ นเงินสด และการจ่ายโดยวิธี
โอนเงิ นเข้ าบัญชี ผ่านธนาคารซึ่งจะต้ องกาหนดมาตรการการเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้ องตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด
แนวทางการปฏิบัติ
1. เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจสอบการโอนเงินเข้ าธนาคาร
2. เจ้ าหน้ าที่จดั ทารายละเอียดการจ่ายและเขียน
เช็คสัง่ จ่ายและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค
3. เสนอ ผอ.โรงเรี ยนอนุมตั แิ ละลงนามสัง่ จ่ายเช็ค
4. เจ้ าหน้ าที่การเงินจ่ายเช็คหรื อโอนเงินให้ เจ้ าหนี ้
/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
5. แจ้ งการโอน/จ่ายเงินให้ เจ้ าหนี ้/ผู้มีสิทธิ์รับเงินทราบ
6. เจ้ าหน้ าที่การเงินจัดส่งหลักฐานการจ่ายให้
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

การจ่ ายเงิน

จนท.ตรวจสอบการโอนเงินเข้ าบัญชีโรงเรียน

ไม่ถกู ต้ อง

จนท.ทารายละเอียดเขียน/
จ่ายเช็ค บันทึกคุมจ่ายเช็ค
เสนอ

ผอ.รร.อนุมตั ิและสัง่ จ่าย
เช็คถูกต้ อง
จ่ายเช็ค/โอนเงิน
แจ้ งการโอน/จ่ายเงิน
จนท.บัญชีลงทะเบียนคุม

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน
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การรับเงิน การเก็บรักษาเงินจากคลังและการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็ บรั กษาเงิ นและการนาเงิ นส่ง คลัง พ.ศ.2551 เพื่ อ ให้ การรั บ เงิ นของโรงเรี ยนเป็ นไปด้ ว ยความ
เรี ยบร้ อย ถูกต้ อง เป็ นระบบตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด ซึ่งโรงเรี ยนจะต้ องดาเนินการทันทีเมื่อ ทราบ
หรื อรับแจ้ งการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารหรื อได้ รับเงินสดเพื่อให้ การจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั
แนวทางการปฏิบัติ
1. เจ้ าหน้ าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
2. เจ้ าหน้ าที่สรุปการรับเงินโดยสลักหลังใบเสร็จฉบับ
สุดท้ ายในวันนัน้
3. เจ้ าหน้ าที่จดั ทารายงานคงเหลือประจาวันและมอบ
เงินสดให้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
4. เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกเสนอผอ.โรงเรี ยนรับทราบ
5. เจ้ าหน้ าที่การเงินมอบหมายใบเสร็จรับเงินให้
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีและลงทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง
6. บันทึกรับเงินในระบบโปรแกรมสาเร็จรูป

การรับเงิน
การรับเงิน
สรุปยอด

จนท.ออกใบเสร็ จรับเงิน
สลักหลังใบเสร็ จรับเงิน

จนท.จัดทารายงานคงเหลือประจาวัน
เสนอ

ผอ.ร.ร.

ส่งมอบใบเสร็ จรับเงิน

ลงทะเบียนบัญชี

บันทึกระบบบัญชี

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. คูม่ ือระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
หมวด 6 การรับเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 1-2
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การนาเงินส่งคลังและฝากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการ
นาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 เพื่อให้ โรงเรี ยนนาไปปฏิบตั ิถกู ต้ องตามระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยโรงเรี ยนที่มีเงิน
สดเป็ นจานวนเกินอานาจการเก็บรักษาจะต้ องนาฝากบัญชีธนาคารของโรงเรี ยน แต่มีประเภทของเงินที่มี
ข้ อกาหนดเป็ นการเฉพาะเช่น เงินอาหารกลางวัน เงินค ้าประกันสัญญา ฯลฯ ที่จะต้ องส่งฝากคลังให้ ถกู ต้ อง
ตามระเบียบและเกิดประโยชน์ตอ่ ทางราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
1. เจ้ าหน้ าที่การเงินรับหลักฐานและจานวนเงินจาก
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
2. เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้ องของ
ประเภทและจานวนเงินที่นาส่ง
3. เจ้ าหน้ าที่การเงินบักทึกเสนออนุมตั ิ
ผอ.ร.ร. เพื่อนาเงินส่งคลัง
4. ผอ.ร.ร. หรื อผู้ได้ รับมอบหมายนาเงินส่งคลังโดยนา
ฝากบัญชี ตามที่กระทรวงการคลังกาหนดให้
ธนาคารกรุงไทยหรื อธนาคารอื่นในกรณีไม่มี
ธนาคารกรุงไทยในเขตเพื่อสะดวกในการเบิกจ่ายต่อ
ทางราชการ
5. เจ้ าหน้ าที่ การเงินมอบหลักฐานการนาส่งให้
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี บักทึกในทะเบียน และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับหลักฐานเงินสด
จากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้ องของ
ประเภทและจานวนเงินที่นาส่ง
ไม่ถกู ต้ อง
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกเสนออนุมตั ิ
ผอ.รร. นาเงินส่งคลัง
ถูกต้ อง
นาเงินส่งคลังโดยนาเงินฝากบัญชี
กระทรวงการคลังที่ ธนาคารกรุงไทย

มอบเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีบนั ทึก
รายการทางบัญชี

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. คูม่ ือการปฏิบตั งิ านสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. คูม่ ือการปฏิบตั งิ านสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
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การจัดทาบัญชีทางการเงินถือเป็ นหน้ าที่ของโรงเรี ยนที่จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปด้ วยความถูกต้ อง
ตามระเบียบ กฎ ข้ อบังคับและเป็ นปั จจุบนั โดยยึดหลักการนโยบาย บัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับ
ที่ 2 และคู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้ างสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2546 ที่กาหนดเป็ น
มาตรการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของผู้รับผิดชอบวานการเงินและบัญชีของโรงเรี ยนตามที่
ผู้อานวยการโรงเรี ยนมอบหมาย อันจะดาเนินการตรวจสอบได้ ตลอดเวลา
แนวทางการปฏิบัติ
1. ตังเปิ
้ ดยอดบัญชีระหว่างปี งบประมาณ
2. ดาเนินการปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ
3. บันทึกเปิ ดบัญชีคงค้ าง (หากมี)
4. บันทึกบัญชีประจาวันให้ เป็ นปั จจุบนั ถูกต้ อง
5. สรุปรายการบันทึก บัญชีทกุ วัน สรุปรายการรับ
หรื อจ่ายเงิน ผ่านไปบัญชีแยก ประเภทเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร และเงินฝากคลังและบันทึกทะเบียนคุม
6. ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ ้นปี งบประมาณ
7.ปิ ดบัญชีรายได้ และค่าใช้ จ่าย
8. ตรวจสอบความถูกต้ องของเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารตามรายงานคงเหลือประจาวัน
9. แก้ ไขข้ อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี
โดยการขีดฆ่าข้ อความหรื อตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อ
กากับพร้ อม วัน เดือน ปี แล้ วเขียนข้ อความหรื อตัว
เลขที่ถกู ต้ อง

ตังเปิ
้ ดยอดบัญชีระหว่างปี งบประมาณ
ดาเนินการปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ

ไม่มี

บันทึกเปิ ดบัญชีคงค้ าง

หากมี

บันทึกบัญชีประจาวัน
สรุปรายการบันทึกบัญชีทกุ วันทาการ
หากมี
ไม่มี

ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ ้นปี งบประมาณ
ปิ ดบัญชีรายได้ และค่าใช้ จ่าย
ตรวจสอบความถูกต้ อง

ไม่มี

หากมี

แก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ ถกู ต้ อง
เปิ ดบัญชีปีงบประมาณต่อไป

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน
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การจัดทารายงานการเงินและงบการเงินในโรงเรี ยนให้ ถกู ต้ องตามระบบบัญชีที่กระทรวงการคลัง
กาหนด เพื่อให้ โรงเรี ยนสามารถจัดทารายงานทางการเงินและแสดงงบการเงินให้ ถกู ต้ องและจัดส่งรายงาน
ต่อเขตพื ้นที่การศึกษาและ สตง. ตามที่ระเบียบราชการกาหนด ทังนี
้ ้การจัดทารายงานทางการเงินและงบ
การเงินถือเป็ นมาตรการการตรวจสอบและป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และป้องกันความเสี่ยงใน
หน่วยงานภาครัฐ
แนวทางการปฏิบัติ
1. สรุ ปยอดรวมของแต่ละบัญชีให้ ถกู ต้ องและเป็ น
ปั จจุบนั
2. ดาเนินการจัดทางบทดลอง
3. จัดทารายงานประจาเดือนส่งหน่วยงานต้ นสังกัด
(เขตพื ้นที่ฯ) สาหรับโรงเรี ยนสังกัด สพม.ต้ องจัดส่ง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเขตฯ ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป
4. จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดงฐานะ
การเงินและจัดส่งรายงานประจาปี ให้ เขตพื ้นที่
การศึกษาและจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม
กาหนดระยะเวลาในระเบียบกาหนด

จนท.สรุปยอดรวม
ของแต่ละบัญชี

ไม่ถกู ต้ อง

จัดทางบทดลอง
ถูกต้ อง
จัดทารายงานประจาเดือน

(ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)

จัดทารายงานประจาปี

เปิ ดบัญชีในปี
งบประมาณต่อไป

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. คูม่ ือหลักการนโยบายบัญชี สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
2. คูม่ ือแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีตามเกณฑ์คงค้ างสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2546
3. คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
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ในแต่ละหนึ่งวันของการทาหน้ าที่ผ้ อู านวยการโรงเรี ยนภารกิจของการบริ หารงานบุคคลต้ องพบ
เจอและแก้ ไ ขปั ญ หา มี หลายกรณี ด้ วยกัน เช่น ครู บ างท่านอาจลากิ จ ลาป่ วย หรื อลากรณี ต่างๆ จึง
จาเป็ นต้ องมีภารกิจให้ ต้องพิจารณาตัดสินใจ ได้ แก่ การพิจารณาอนุญาตการลา การหาครู ทาการสอน
แทน หรื อทาภารกิจอื่นๆแทนผู้ที่ลา เป็ นต้ น
กรณี ตวั อย่างสถานการณ์ เหตุการณ์ ที่ผ้ ุบริ หารโรงเรี ยนต้ องมี ทักษะการแก้ ไขปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึน้ ใน
โรงเรี ยน อาทิ เช่น

ครู ทาโทษเกินกว่าเหตุ
ผู้ปกครองร้ องเรี ยน

อย่าได้ เกรง
กลัวท้ อแท้

ให้ คิดว่า

ปั ญหามีไว้
แก้ ไข

ใช้ สติ ใช้
ปั ญญา ความ
จริ งใจแก้ ไข
ปั ญหา

- บางปั ญหาควรเปิ ดโอกาส
ให้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมแก้ ไข
-------------------------- ยุติธรรมไม่ลาเอียง

มีความสาคัญไม่ ย่ งิ หย่ อนกว่ างานอื่นๆ
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การบริหารงานบุคคล เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา และ
การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ าทางาน มอบหมายภาระงานให้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคคลรวมทังธ
้ ารงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การเสริมแรงและสร้ างแรงจูงใจในการทางาน การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จนกระทัง่ การให้ บคุ ลากรพ้ นจากการปฏิบตั งิ าน
สาหรับบุคคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้ วย ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ครูจ้างสอน ลูกจ้ างประจา และลูกจ้ างชัว่ คราว ซึง่ การบริหารบุคคลของสถานศึกษา เป็ นภารกิจที่
สาคัญสาหรับผู้บริหาร ต้ องส่งเสริม สนับสนุน ให้ บคุ ลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ กฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ กฎหมายที่กาหนด
แนวคิดในการบริหารงานบุคคล
1. ศึกษาแนวปฏิบตั ิ จากกฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ในแต่ละเรื่ องให้ เข้ าใจ
อย่างถูกต้ องชัดเจน จนสามารถนาไปปฏิบตั ติ ามได้
2. ดาเนินการด้ วยความรอบคอบ รวดเร็ว บนพื ้นฐานของข้ อมูลที่เป็ นจริง
และสามารตรวจสอบแหล่งที่มาได้
3. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีสว่ นร่วม
4. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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ขอบข่ ายการบริหารงานบุคคล

การบริ หารงานบุคคล
การวางแผนอัตรากาลัง
การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
การดาเนินการเกี่ยวกับการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การสัง่ พักราชการและการสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์
การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
การส่งเสริ มการประเมินวิทยาฐานะ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การส่งเสริ มและยกย่องเชิดชูเกียรติ
การสงเสริ มวินยั คุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับข้ าราชการครูบคุ ลากรทางการศึกษา

การจัดสรรอัตรากาลังข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเปลีย่ นตาแหน่งให้ สงู ขึ ้น การย้ ายข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
การลาทุกประเภท
การดาเนินการทางวินยั และการลงโทษ
การรายงานการดาเนินการทางวินยั และการลงโทษ
การออกจากราชการ
การทาบัญชีรายชื่อและให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
การริ เริ่ มส่งเสริ มการขอรับใบอนุญาต
การสงเสริ มมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

59

การดาเนินการเกี่ยวกับอัตรากาลัง
อัต ราก าลัง เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคัญ ต่อ การปฏิ บัติ ง านให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการ
ดาเนินงานและภาระงานที่กาหนด การได้ มาซึ่งอัตรากาลังที่เหมาะสมจาเป็ นต้ องเริ่ มจากการวิเคราะห์งาน
วางแผนอัตรากาลังที่จะต้ องพิจารณาถึงจานวนคน ความรู้ความสามารถของคนที่มี ความเหมาะสมกับงาน
ที่จะปฏิบตั ิ วิธีการได้ มาซึง่ กาลังคนที่เหมาะสม ในระบบข้ าราชการครู มีกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็ นกรอบในการดาเนินการ อีกทังคณะกรรมการข้
้
าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กคศ.) ได้ กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ ดาเนินการและมอบอานาจให้ ส่วนราชการต่างๆ
ดาเนินการอย่างชัดเจน โดยมาขันตอนด
้
าเนินงานพอสรุปเป็ นขันตอนปฏิ
้
บตั ิที่ตอ่ เนื่องกันดังนี ้
แนวทางการปฏิบัติ
1. การวางแผนอัตรากาลัง
1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้ องการกาลังคน
2. จัดทาแผนอัตรากาลัง ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กาหนด
3. นาแผนอัตรากาลังขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
4. นาแผนอัตรากาลังส่งสพท.เพื่อดาเนินการเสนอขอผู้มีอานาจอนุมตั ิ (กศจ.)
2. การจัดสรรอัตรากาลังข้ าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
1. สพฐ.แจ้ งจัดสรรอัตรากาลังให้ เขตพื ้นที่การศึกษา
2. สพท.ตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาเกลี่ยอัตรากาลังและจัดสรรให้ สถานศึกษา นาเสนอ กศจ.
3. กศจ.พิจารณาอนุมตั แิ ละแจ้ งไปยังสถานศึกษา
4. สถานศึกษารับทราบและบันทึกข้ อมูลอัตราว่างในระบบ
3. การสรรหาและบรรจุแต่ งตัง้
1. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 กศจ.กาหนดพิจารณาวิธีดาเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตังโดยวิ
้
ธีการรับย้ าย
หรื อ รับโอนหรื อ การคัดเลือกหรื อการสอบแข่งขัน ตามแนวทางที่ ก.ค.ศ.กาหนด
1.2 กศจ.ดาเนินการสรรหา และสัง่ บรรจุแต่งตัง้ ส่งตัวให้ สถานศึกษา
1.3 ผู้อานวยการสถานศึกษารับการรายงานตัว จัดทาทะเบียนประวัติ ปฐมนิเทศ
มอบหมายภาระงานให้ รับผิดชอบ
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1.4 กรณีบรรจุใหม่ตาแหน่งครู ผ้ ชู ่วย ผอ.สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการประเมิน
อย่างเข้ มข้ นเป็ นระยะเวลา 2 ปี (ประเมินรวม 8 ครัง้ ) เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์ รายงานสพท. เพื่อ
นาเสนอ กศจ.พิจารณาแต่งตังเป็
้ นครู คศ.1
2. กรณีลกู จ้ างชัว่ คราว
2.1 สารวจอัตรากาลัง ความจาเป็ น และงบประมาณในการจ้ าง
2.2 นาข้ อมูลจากการสารวจ เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2.3 เสนอข้ อมูลการขอจ้ างพร้ อมแบบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน ต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต
2.4 ดาเนินการจัดทาสัญญาจ้ าง ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
แผนผังการปฏิบัตงิ าน
สพฐ.แจ้ งจัดสรรอัตรากาลังให้ สพท.

สพท.ตังคณะกรรมการจั
้
ดสรรอัตรากาลังให้ สถานศึกษา

รับย้ าย/รับโอน

กศจ.พิจารณาอนุมตั ิจดั สรร
ให้ สถานศึกษา

กศจ.ดาเนินการ คัดเลือก/สอบแข่งขันและบรรจุแต่งตัง้

สถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษารับการรายงานตัว จัดทาข้ อมูลประวัติ ปฐมนิเทศ
มอบหมายภาระงานให้ รับผิดชอบ

สถานศึกษาส่งข้ อมูลแผน
อัตรากาลังให้ สพท.

สถานศึกษารับทราบ
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เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. เกณฑ์อตั รากาลังข้ าราชการครูตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3. คูม่ ือการปฏิบตั งิ านสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กลุม่ บริหารงานบุคคล
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. การเตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาอย่ างเข้ ม
การเตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ มเป็ นกระบวนการในการบริ หารบุคคลที่จะเข้ ามาดารง
ตาแหน่งครู ซึ่งต้ องดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 มาตรา 56 บัญญัติให้ ผ้ ใู ดที่ได้ รับการบรรจุแต่งตังให้
้ เข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ใดได้ รับการบรรจุแต่งตังในต
้ าแหน่งครู ให้ ผ้ นู นเตรี
ั ้ ยมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ มใน
ต าแหน่ ง ครู ผ้ ู ช่ ว ย เป็ นเวลา 2 ปี ก่ อ นแต่ ง ตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ครู เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทัก ษะและ
บุคลิกลักษณะในการปฏิบตั วิ ิชาชีพ ทังในการปฏิ
้
บตั งิ านและการปฏิบตั หิ น้ าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
แนวทางการปฏิบัติ
1. ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการเตรี
้
ยมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ ม จานวน 3
คน ประกอบด้ วย ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็ นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาจ านวน 1 คน เป็ นกรรมการ และข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่
ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตังให้
้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ควบคุม ดูแลการเตรี ยมความพร้ อมและพัฒนา
อย่างเข้ มเป็ นกรรมการและเลขานุการ
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2. ให้ คณะกรรมการมีหน้ าที่ให้ คาปรึกษาแนะนา รวมทังประเมิ
้
นผลการเตรี ยมความพร้ อม
และพัฒนาอย่างเข้ ม โดยยึดหลักเกณฑ์การมีสว่ นร่วม
3. ให้ คณะกรรมการประเมินการเตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ มทุก 3 เดือน
ในระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครัง้
4. ผู้อานวยการสถานศึกษาได้ รับรายงานผลการประเมินแต่ละครัง้ ให้ ดาเนินการ ดังนี ้
1. ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นว่าควร
ทบทวน ก็อาจให้ คณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครัง้ และหากผลการประเมินยังต่า
กว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ ผ้ อู านวยการสถานศึกษาสัง่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการภายใน
ั้
5 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับรายงาน แล้ วแจ้ งผู้นนทราบโดยเร็
ั้
ว
2. กรณี ผ ลการประเมิ นต่ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผู้อานวยการสถานศึกษาเห็ น
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ ก็สงั่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการภายใน
ั้
5 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ที่
ได้ รับรายงาน แล้ วแจ้ งผู้นนทราบโดยเร็
ั้
ว
3. กรณี ผ ลการประเมินเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ มีการเตรี ยมความพร้ อมละ
พัฒนาอย่างเข้ มต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทุกครัง้ จนครบ 2 ปี แล้ ว และเห็นควรให้ ผ้ นู นั ้
รับราชการต่อไป ให้ รายงานสานักงานพื ้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมตั ิและ
แต่งตังผู
้ ้ นนให้
ั ้ ดารงตาแหน่งครูตอ่ ไป พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังทราบ
้
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แผนผังการปฏิบัตงิ าน
สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการ
้
ประเมินผล
เตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ ม

คณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังประเมิ
้
นผลทุก 3 เดือน
ในระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครัง้

รายงานสรุปการประเมินทัง้ 8 ครัง้

ผอ.สถานศึกษาพิจารณาสรุปผลการ
ประเมินทัง้ 8 ครัง้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด

กรณีไม่ผ่าน

กรณีผ่าน
กศจ.พิจารณา

ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สัง่ บรรจุแต่งตังและส่
้
งคาสัง่ ไปยัง สพท.

แจ้ งผู้เกี่ยวข้ องทราบ
และรายงานสานักงาน ก.ค.ศ.

ผลการประเมินต่ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ผอ.สถานศึกษาสัง่ ให้ ผ้ นู นั ้
ออกจากราชการ
ให้ แจ้ งผู้นนทราบ
ั้
และ
รายงาน สพท.
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เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53, 56
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.2/ ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ ม
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548
เรื่ อง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.2/ ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551
เรื่ อง การปรับอัตราเงินเดือนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.2/ 440 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551
เรื่ อง การแต่งตังครู
้ ผ้ ชู ว่ ยให้ ดารงตาแหน่งครู
3. การย้ ายข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
แนวคิด
การย้ ายข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ โอกาสไปด ารงต าแหน่ ง เดิ ม ใน
สถานศึกษาอื่น ผู้มีหน้ าที่ต้องศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ให้ ถกู ต้ องชัดเจน และดาเนินการตามกรอบเวลาที่
สพฐ.กาหนด โดยยึดหลักความถูกต้ องยุตธิ รรม และเกิดผลดีตอ่ ทางราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
1. ศธจ. ประกาศ เรื่ อง การยื่นคาร้ องขอย้ ายประจาปี (กรณีพิเศษไม่ต้องรอประกาศฯ)
2. ครูเขียนคาร้ องขอย้ าย ปี ละ 1 ครัง้ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม (หรื อระยะเวลาตามประกาศ)
3. ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาให้ ความเห็นชอบในแบบคาร้ องขอย้ าย
4. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน แล้ วรวบรวมเอกสารส่ง สพท.
5. สพท. ดาเนินการตามระเบียบการย้ ายฯ
6. กศจ. ที่รับย้ ายพิจารณา
7. ผู้มีอานาจออกคาสัง่ ย้ าย
8. ผู้อานวยการสถานศึกษาแจ้ งผู้ย้ายทราบ ให้ ดาเนินการส่งมอบงานในหน้ าที่
9. ทาหนังสือส่งตัวครูผ้ ยู ้ าย
9.1 กรณีภายในเขตเดียวกันส่งโรงเรี ยนรับย้ าย
9.2 กรณีตา่ งเขต ส่งไปสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่รับย้ าย
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แผนผังการปฏิบัตงิ าน
การย้ ายข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีพิเศษ

กรณีปกติ

ประกาศ ศธจ.
เรื่ อง การยื่นคาร้ องขอย้ ายประจาปี
ข้ าราชการครูยื่นคาร้ องขอย้ าย ปี ละ 1 ครัง้
(1-31 มกราคม)
ผอ.สถานศึกษา.ดาเนินการ ดังนี ้
1. ผอ.พิจารณาให้ ความเห็นในแบบคาร้ องขอย้ าย
2. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
3. รวบรวมคาร้ องขอย้ าย และเอกสารประกอบการย้ าย ส่ง สพท.
สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติตามกรณีย้าย จัดทาข้ อมูลการย้ าย

กศจ.ที่รับย้ ายพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
ผู้มีอานาจออกคาสัง่ ย้ าย

ผอ.สถานศึกษาดาเนินการดัง้ นี ้
1. แจ้ งครูผ้ ยู ้ าย
2. ให้ ครูผ้ ยู ้ ายส่งมอบงานในหน้ าที่
3. ทาหนังสือส่งตัวครูผ้ ยู ้ าย
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4. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
แนวคิด
การพิจารณาการเลื่ อนขัน้ เงิ นเดือน ผู้มี หน้ าที่ ต้ องปฏิ บัติตามแนวปฏิ บัติโดยศึกษาระเบียบ แนว
ปฏิบตั ิ ให้ ชดั เจน ดาเนินการอย่างยุติธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจ แก่ข้าราชการครู และ
บุคลากร
แนวทางการปฏิบัติ
1. ให้ โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิราชการของข้ าราชการครูในสังกัด อย่าง
น้ อย 3 คน โดยมีผ้ อู านวยการโรงเรี ยนเป็ นประธาน และสรุ ปคะแนนผลการประเมินในแบบเสนอขอเลื่อน
ขัน้ ให้ สพท.ส่วนแบบประเมินให้ โรงเรี ยนเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการขอตรวจสอบ
2. ให้ โรงเรี ยนเสนอขอเลื่ อนขัน้ เงินเดือนให้ กับข้ าราชการครู ในโรงเรี ยน ได้ 1ขัน้ ,0.5ขัน้ หรื อไม่
เลื่อนขัน้ (ถ้ ามีแล้ วแต่กรณี)
3. โรงเรี ยนจะพิจารณาให้ ข้าราชการครูฯ/ลูกจ้ างประจา เลื่อน 1 ขัน้ ได้ ไม่เกินโควตา 15% ของ
จานวนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้ างประจาที่มีตวั อยูจ่ ริง
4. กรณีที่โรงเรี ยนใดพิจารณาไม่ให้ ข้าราชการครู/ลูกจ้ างประจาเลื่อนขัน้ ให้ โรงเรี ยนชี ้แจงเหตุผล
ในรายงานการประชุมในแต่ละรายบุคคลให้ ละเอียดชัดเจนพร้ อมทังระบุ
้ คะแนนประเมินด้ วย
5. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานแล้ ว ให้ โรงเรี ยนจัดทาบัญชีรายละเอียด เสนอขอ
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้ างประจา โดยให้ เรี ยงลาดับความดี
ความชอบ จากคะแนนการประเมินมากสุดไปน้ อยสุด และนาส่งบัญชีรายละเอียดการเสนอขอเลื่อนขัน้
เงินเดือนส่งสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
6. ข้ าราชการครูบรรจุใหม่ ที่มีเวลารับราชการไม่ถึง 4 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน มีสิทธิ
ได้ รับการพิจารณาให้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนได้ 0.5 ขัน้ แต่ต้องเป็ นผู้ที่มีผลการประเมินในระดับ ดีเด่ นเท่ านัน้
(ระดับคะแนนประเมินไม่ ต่ากว่ า 90 -100%)
7. การนับจานวนครัง้ การลาและการมาทางานสายให้ ถือปฏิบตั ิตามหนังสือ สพฐ.
ด่วนที่สดุ ที่ ศธ 04009/371 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547 ดังนี ้
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7.1 การลาบ่อยครัง้
7.1.1 ลาเกิน 6 ครัง้ สาหรับข้ าราชการที่ปฏิบตั ริ าชการในสถานศึกษา
7.1.2 ลาเกิน 8 ครัง้ สาหรับข้ าราชการที่ปฏิบตั ิราชการในสานักงาน สาหรับข้ าราชการที่
ลาเกินจานวนครัง้ ที่กาหนด แต่วนั ลาไม่เกิน 15 วันทาการ และมีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น ผู้บงั คับบัญชาผู้มี
อานาจสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือน อาจพิจารณาผ่อนผันให้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนได้
7.2 การมาทางานสายเนือง ๆ
7.2.1 มาทางานสายเกิน 8 ครัง้ สาหรับข้ าราชการที่ปฏิบตั ริ าชการในสถานศึกษา
7.2.2 มาทางานสายเกิน 9 ครัง้ สาหรับข้ าราชการที่ปฏิบตั ริ าชการในสานักงาน
7.2.3 กรณีป่วยจาเป็ น ต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรื อหลายคราว รวมกันไม่
เกิน 60 วันทาการและมีใบรับรองแพทย์ประกอบนัน้ ไม่นามารวมกับลาป่ วยและลากิ จ ที่แสดงในบัญชีฯ
ข้ อ 10.1
7.3 กรณีลาป่ วยจาเป็ น ให้ เป็ นไปตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้ วยการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
8. คะแนนประเมินให้ สรุปเป็ นร้ อยละ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ดังนี ้
8.1 ผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินไม่ต่ากว่า 90-100% อยู่ในข่ายอาจได้ รับการ
พิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน 1 ขัน้
8.2 ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ ระดับคะแนนประเมินไม่ต่ากว่า 60-89% อยู่ในข่ายได้ รับ
การพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน 0.5 ขัน้
8.3 ผลการประเมินต้ องปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินต่ากว่า 60% ไม่ควรเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
9. ให้ ทกุ โรงเรี ยนจัดทาบัญชีรายชื่อสารอง สาหรับผู้ที่จะได้ รับการพิจารณาเลื่อน 1 ขัน้ โดยให้ รายชื่อ
ผู้ที่ได้ รับการพิจารณาสารองการเลื่อน 1 ขัน้ อยูใ่ นลาดับที่ 1 ของบัญชีรายชื่อผู้ได้ รับ
การพิจารณาเลื่อน 0.5 ขัน้
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แผนผังการปฏิบัตงิ าน
ผอ.สถานศึกษา.จัดทาคาสั่ง แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณา
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานข้ าราชการครู ไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการสรุปผลการปฏิบตั ิงานข้ าราชการครู ไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการประเมินฯ ดาเนินการ และจัดให้ มีการประชุม
คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ดาเนินการโดยการประชุม
มีผ้ คู ดั ค้ าน
ผอ.สถานศึกษาพิจารณาตัดสิน
ผลการประเมิน และจัดทาประกาศ
ผลการประเมินให้ ครู ทราบโดยทัว่ กัน

เห็นด้ วย

จัดทาบัญชีรายละเอียดตามแบบที่กาหนด พร้ อม
รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ นาส่ง สพท.

สพท. ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่
กศจ.พิจารณาและ
ทาคาสัง่ เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน

สพท. ดาเนินการเรื่ องเบิกจ่ายเงินเดือน

ผอ.สถานศึกษา
อนุมตั ิ -แจ้ งครูรับทราบ
-บันทึกข้ อมูลลงทะเบียน
ประวัติ
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หมายเหตุ: การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มี
ขอบเขตความรับผิดชอบหลายจังหวัด ให้ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาดาเนินการพิจารณา
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือน โดยจัดทาบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแยกตามจังหวัดที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในจังหวัดนัน้ และเสนอ
กศจ. จังหวัดนันๆ
้

5. การลาทุกประเภท
แนวคิด
การลาทุกประเภทของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบต้ องดาเนินการให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายระเบียบกาหนด ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้ าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และจัดให้ มีการสรุปรายบุคคล ทุกปี งบประมาณ
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการลาของข้ าราชการ พ.ศ. 2555
2. คู่ มื อ การปฏิ บัติ ง านส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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บทบาทสั่งการของ ผอ.รร
การลา 11 ประเภท
1. ลาป่ วย
2. ลาคลอดบุตร
3. ลาไปช่วยเหลือภรรยาไปคลอดบุตร
4. ลากิจส่วนตัว
5. ลาพักร้ อน
6. ลาบวชหรื อลาประกอบพิธีบวช
7. ลาตรวจเลือดหรื อเตรี ยมผล
8. ลาศึกษาต่อ อบรม วิจยั ดูงาน
9. ลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การต่างประเทศ
10. ลาติดตามคูส่ มรส
11. ลาไปฟื น้ ฟูสมรรถภาพด้ านอาชีพ

เงื่อนไขของการลาเพื่อขอพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
1. ลาป่ วยส่งใบลาก่อนหรื อใบวันลา ลา 30 วันขึ ้นไปต้ องมีใบรับรองแพทย์ ผอ.
มีอานาจครึ่งหนึง่ ไม่เกิน 60 วัน ผอ.สรรหา ไม่เกิน 120 วัน
2. ลาก่อนหรื อลาในวันคลอด รวมแล้ วไม่เกิน 90 วัน
3. ลาไปช่วยเลี ้ยงลูก ลาได้ ไม่เกิน 15 วัน ทาการลาภายในช่วง 90 วัน ต้ องเป็ น
ภรรยาที่ชอบด้ วยกฎหมาย
4. ลากิจต้ องส่งใบลาก่อนได้ รับอนุญาตแล้ วจึงหยุด ผอ.รร มีอานาจครัง้ หนึง่ ไม่
เกิน 30 วัน ผอ.สรรหาไม่เกิน 45 วัน
5. ลาพักผ่อน ข้ าราชการครูลาไม่ได้
6. ลาบวชหรื อประกอบพิธีบวช ต้ องส่งใบลาก่อนไม่น้อยกว่า 60 วัน สึกแล้ ว
รายงานตัวภายใน 5 วัน
7. ลาตรวจเลือดหรื อเตรี ยมพล ไปตรวจเลือกรายงานก่อนไม่น้อยกว่า 48
ชัว่ โมง เตรี ยมพลรายงานภายใน 48 ชัว่ โมง
8. ลาศึกษาต่อ
- ลาในประเทศ ผอ.รร
- ลาต่างประเทศ เลขา กพฐ.
9. ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การต่างประเทศ รมต.มีอานาจอนุญาตไม่เกิน 1 ปี
เมื่อกลับมารายงานตัวเข้ าทางานภายใน 15 วัน
10. ลาติดตามคูส่ มรส ลาได้ 2 ปี ต่อได้ อีก 2 ปี เกิน 4 ปี ให้ ลาออกจากราชการ
11. ลาไปฟื น้ ฟูสมรรถภาพด้ านอาชีพ มีสทิ ธิจะฟื น้ ฟูสขุ ภาพ แต่ไม่เกิน 12
เดือน ได้ รับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้

ข้ อมูลกิจกรรมการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
ครึ่งปี แรก 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
ครึ่งปี หลัง 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
ผู้ประสงค์ลายื่นใบลา

ผอ.รร พิจารณาอนุญาต

บันทึกข้ อมูลบุคคลสรุปแบบรายงานการ
ลาป่ วย
- ลาเกิน 6 ครัง้ สาหรับข้ าราชการครู
มาทางานสายเนืองๆ
- มาสายเกิน 8 ครัง้ ข้ าราชการ
ผอ.รร. แจ้ งเตือนผู้ลา
เป็ นระยะๆไม่ให้ เกิน
กาหนดรักกันเตือนกัน
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6. การดาเนินงานวินัยข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
แนวคิด
การดาเนินงานวินยั ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมตังแต่
้ การส่งเสริ มวินยั และ
ป้องปรามมิให้ กระทาผิด ให้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่ องร้ องเรี ยน สืบสวน
ข้ อเท็จจริ ง แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนทางวิ
้
นยั ร้ ายแรงและไม่ร้ายแรง การดาเนินการทางวินยั สิ ้นสุด
รวมถึงการสัง่ พักราชการและการสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
แนวการปฏิบัติ
การดาเนินการทางวินัยไม่ ร้ายแรงข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสื
้
บสวนข้ อเท็จจริง เมื่อมีการร้ องเรี ยนหรื อปรากฏ
เป็ นข่าวในสื่อมวลชน หรื อได้ รับการรายงานจากหน่วยงานอื่น หรื อผู้บงั คับบัญชาพบเห็นการกระทาผิด
2. ตรวจสานวนการสืบสวนข้ อเท็จจริง ถ้ าเป็ นกรณีไม่มีมลู ก็เสนอผู้บงั คับบัญชายุตเิ รื่ อง แต่ถ้าเป็ น
กรณีมีมลู เป็ นความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนวิ
้
นยั ไม่ร้ายแรง
3. คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้ วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 และ
เสนอรายงานการสอบสวน พร้ อมสานวนการสอบสวน ให้ ผ้ สู งั่ วินยั ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้ วยวิธีการออก
คาสัง่ เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 ประกอบกับ กฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้ วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรื อลดขันเงิ
้ นเดือน พ.ศ.2549
4. รายงานการดาเนินการทางวินยั ตามมาตรา 104(1) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
การดาเนินการทางวินัยอย่ างร้ ายแรงข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. ผู้บริ หารสถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสื
้
บสวนข้ อเท็จจริ ง เมื่อมีการร้ องเรี ยน หรื อปรากฎ
เป็ นข่าวในสื่อมวลชนหรื อได้ รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรื อผู้บงั คับบัญชาพบเห็นการกระทาความผิด
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2. ตรวจสานวนการสืบสวนข้ อเท็จจริง ถ้ าเป็ นกรณีไม่มีมลู ก็เสนอผู้บงั คับบัญชายุติเรื่ อง แต่ถ้าเป็ น
กรณีมีมลู เป็ นความผิดวินยั ร้ ายแรง ให้ รายงานถึงสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาพิจารณาดาเนินการรายงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ กศจ.พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนวิ
้
นยั อย่างร้ ายแรง
3. คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้ วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 และ
เสนอรายงานการสอบสวน พร้ อมสานวนการสอบสวนให้ ผ้ สู งั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนพิ
้
จารณา ถ้ า
ไม่ผิดวินยั ให้ ยตุ เิ รื่ อง แต่ถ้าผิดวินยั ก็ให้ ดาเนินการต่อไปตามระเบียบ
การสั่งพักราชการ
1. เมื่อมีการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนวิ
้
นยั อย่างร้ ายแรงข้ าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาหรื อมีกรณีถกู ฟ้องคดีอาญา หรื อต้ องหาว่ากระทาผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 22 (พ.ศ.
2542) ว่าด้ วยการสัง่ พักราชการ การสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามผล
การสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ.ฉบับที่ 11(พ.ศ.2539) ว่าด้ วยการสัง่ พักราชการและการสัง่ ให้ ออกจาก
ราชการไว้ ก่อน เช่น ถ้ าให้ คงอยู่ในหน้ าที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรื อจะก่อให้ เกิดความไม่สงบเรี ยบร้ อย
ขึ ้น ฯลฯ แล้ ว
2. ผู้มีอานาจตามาตรา 53 ออกคาสัง่ พักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรอฟั งผลการ
สอบสวนพิจารณา
การสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
1. เมื่อมีการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนวิ
้
นยั อย่างร้ ายแรงข้ าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาหรื อมีกรณี ถูกฟ้องคดีอาญา หรื อต้ องหาว่ากระทาผิดอาญา ซึ่งเป็ นเหตุที่อาจถูกสัง่ พักราชการตาม
ข้ อ 3 และผู้มีอานาจตามมาตรา 53 พิจารณาแล้ วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรื อการพิจารณาคดีที่เป็ น
เหตุที่อาจถูกสัง่ พักราชนันจะไม่
้
แล้ วเสร็จโดยเร็ว
2. ผู้มี อ านาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่ง ให้ ข้ าราชการครู แ ละบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการไว้ ก่อนเพื่อรอฟั งผลการสอบสวนพิจารณา
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เริ่มต้ น

แผนผังการปฏิบัตงิ าน

มีกรณีกล่าวหา โดยการร้ องเรียน เป็ นเป็ นข่าวทางสื่อมวลชน
ผู้บงั คับบัญชาพบเห็น หรือได้ รับรายงานจากหน่วยงานอื่น

การส่งเสริมวินยั ข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

แต่งตังคระกรรมการสื
้
บสวนข้ อเท็จจิรง

ร้ ายแรง

รางาน สพท.
ศธจ.

มีมลู

ไม่ร้ายแรง

ไม่มีมลู

แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนวิ
้
นยั ไม่ร้ายแรง

ยุติเรื่อง

กศจ.พิจารณา
ผู้บงั คับบัญชาสัง่
ลงโทษ

แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนวิ
้
นยั ร้ ายแรง
พักราชการ

รายงาน สพท.

ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน

ศธจ.

ผู้มีอานาจตามมาตรา
53 พิจารณาสานวน
ผิดวินยั

เห็นพ้ องในระดับ
โทษไม่ร้ายแรง

กศจ.พิจารณา

ไม่ผิดวินยั

เห็นแย้ งกันใน
ระดับโทษ

ยุติเรื่อง
เห็นพ้ องกันใน
ระดับโทษ
ร้ ายแรง

สพฐ.พิจารณา

กรณีเห็นแย้ งกับมติ กศจ.
ก.ค.ศ.พิจารณา

ผู้มีอานาจ
สัง่ ลงโทษ

กศจ.
พิจารณา

ผู้มีอานาจสัง่ หรือปฏิบตั ิตามมติ
รายงานตามมาตรา 104(2)
ก.ค.ศ.พิจารณา

วินยั สิ ้นสุด

วินยั สิ ้นสุด

กรณีเห็นด้ วยกับมติ กศจ.
(วินยั สิ ้นสุด)
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เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1 พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
3 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง พ.ศ.2549
4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขันเงิ
้ นเดือน พ.ศ.2549
5. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้ วยวิธีการออกคาสัง่ เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั ข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
6. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้ วยวันออกจากราชการของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2548
7. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้ วยการรายงานการดาเนินการทางวินยั และการออกจากราชการ
ของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
8. กฎ ก.ค.ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542) ว่าด้ วยการสัง่ พักราชการ การสัง่ ให้ ออกจากราชการ
ไว้ ก่อนและการดาเนินการเพื่อให้ ไปไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
9. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้ อง

75

7. การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
แนวคิด
งานการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ผู้รับผิดชอบ ต้ องศึกษาระเบียบ แนวปฏิบตั ิ
การขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จัดให้ มี การทาทะเบี ยนคุม และชี แ้ จงแก่ข้า ราชการ ครู ที่ มี
คุณสมบัติ เสนอขอรับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ที่มีสิทธิ์ได้ รับตามระเบียบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. ชัน้ ต.ม. เป็ นข้ าราชการระดับปฏิบตั กิ าร หรื อเป็ นข้ าราชการครูผ้ ชู ว่ ย หรื อครูอนั ดับ คศ.1
และมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบรู ณ์ นับตังแต่
้ วันที่บรรจุหรื อเลื่อนขัน้
จนถึงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปี ที่ขอพระราชทาน 60 วัน
2. ชัน้ ต.ช. เป็ นข้ าราชการอันดับ คศ.2 รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขันต
้ ่าของระดับชานาญการ
(15,050 บาท) แต่เงินเดือนไม่ถึงขันต
้ ่าของระดับชานาญการพิเศษ (22,140 บาท)
3. ชัน้ ท.ม. เป็ นข้ าราชการระดับชานาญการ หรื อเป็ นข้ าราชการครูอนั ดับ คศ.2
และรับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขันต
้ ่าของระดับชานาญการพิเศษ (22,140)
4. ชัน้ ท.ช. เป็ นข้ าราชการระดับชานาญการ หรื อเป็ นข้ าราชการอันดับ คศ.2 และรับเงินเดือน
ไม่ต่ากว่าขันต
้ ่าของระดับชานาญการพิเศษ (22,140) มาแล้ ว 5 ปี บริบรู ณ์ หรื อเป็ นข้ าราชการ
ระดับชานาญการพิเศษ หรื อข้ าราชการอันดับ คศ.3
5. ชันสายสะพาย
้
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาเท่านัน)
้
ข้ าราชการระดับ 8 (อันดับ คศ.3)
5.1 ต้ องได้ รับเงินเดือนเต็มขันของระดั
้
บ 8 (อันดับ คศ.3) ขัน้ 58,390 บาท
5.2 ได้ รับเครื่ องราชย์ฯ ชัน้ ท.ช. มาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบรู ณ์
5.3 ถ้ ามีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อ 1-2 ให้ เสนอขอก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปี ที่จะเกษียณ
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สพท. แจ้ งสถานศึกษาให้ สารวจ และ
รวบรวมคาขอเครื่ องราชฯตามระเบียบ

สถานศึกษา
1. ผอ.รร. แจ้ งครูทราบ
2. ครูเขียนคาขอเครื่ องราชฯ
3. ผอ.ตรวจสอบคุณสมบัติผ้ ขู อ/ผอ.ลงนาม
4. รวบรวมเอกสารคาขอส่ง สพท.

สพท. รวบรวมดาเนินการตรวจสอบและนาส่ง สพฐ

สานักนายกฯ พิจารณา
อนุมัติ

สพฐ.และ สพท.บันทึกลงทะเบียนประวัติ

สถานศึกษา
1. ผอ. แจ้ งครูทราบ
2. ผอ. มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดทาทะเบียนคุม

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบตั ใิ นการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
และเหรี ยญจักรพรรดิมาลา ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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8. การส่ งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้ าราชการครู
แนวคิด
ก.ค.ศ. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดารงตาแหน่งครู ได้ มี
การสัง่ สมความชานาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมให้ ครูประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
แนวทางปฏิบัติ
1. ข้ าราชการครูที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ยื่นคาขอพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อผู้อานวยการ
สถานศึกษา
2. ผู้อานวยการสถานศึกษาตังคณะกรรมการตรวจสอบคุ
้
ณสมบัตแิ ละกลัน่ กรองข้ อมูล
3. ผู้อานวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองข้ อมูล ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
4. สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละเอกสารหลักฐาน
5. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัตเิ อกสาร
6. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาดาเนินการ
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แผนผังการปฏิบัตงิ าน

บันทึกข้ อมูลลงใน Logbook

ขัน้ ตอนการขอมีวทิ ยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน
ข้ าราชการครู
ปฏิบตั ิงาน 5 ปี

แต่ละปี ครูประเมิน
ตนเองและรายงานทัง้ 3
ด้ าน
1 ด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน
2 ด้ านการบริ หารจัดการ
ชันเรี
้ ยน
3 ด้ านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ วฐ2

ปี การศึกษาที่ 1-5

รวบรวมข้ อมูล
Logbook และ
เอกสารอื่น

ครูจดั ทาคาขอพร้ อมเอกสาร
หลักฐานและผลงานทางวิชาการ
(ชช,ชชพ)

ครบ 5 ปี

ผู้อานวยการสถานศึกษาตัง้
คณะกรรมการกลัน่ กรองผลการ
ปฏิบตั ิงาน

เสนอ

เสนอความเห็น ผอ.ประเมินรายปี การศึกษาและประเมิน
ภาพรวม 5 ปี การศึกษา

ผู้อานวยการสถานศึกษา
-ตรวจสอบและรับรองข้ อมูล
- ผลการประเมินภาพรวม 5 ปี การศึกษา

ยื่นคาขอ

เสนอ สพท.

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา

วิทยฐานะครูชานาญการ
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ

อนุมตั ิ
วิทย

สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐาน

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาพร้ อมผลงานทาง
วิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ไม่อนุมตั ิ
วิทย
แจ้ งสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
กรณีไม่อนุมตั ิให้ แจ้ งข้ อสังเกตด้ วย

มีคณ
ุ สมบัติ
ส่งผลงานทางวิชาการที่
ปรับปรุงแล้ ว

สานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการประเมิน
มติ ก.ค.ศ.
วิทยฐานะ

แจ้ งผู้ขอรับการประเมิน

มติ ก.ค.ศ.
วิทยฐานะ
แจ้ ง ศธจ.

ไม่อนุมตั ิ
วิทยฐานะ

แจ้ งผู้ขอรับการประเมิน

ปรับปรุง
วิทยฐานะ
แจ้ ง ศธจ. และผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
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เครือข่ายผู้ปกครองกับการเข้ ามามี บทบาทในฐานะ การสร้ างความร่วมมือ แนวร่วม และหรื อการมี
ส่วน ร่ วมในการพัฒนาการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การมีส่วนร่ วมของบุคคล
ครอบครั ว ชุมชน องค์ กรชุมชน องค์กรปกครองท้ อ งถิ่น

องค์กรชุมชน

องค์ กรเอกชน

องค์ กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เพื่อที่จะให้ เกิด กลไก ความร่วมมือใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองกับสถานศึกษา

แนวทางการปฏิบตั ิ
1. แต่งตังคณะกรรมการที
้
่รับผิดชอบ
2. ประกาศ คัดเลือก สรรหา เลือกตัง้
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
3. ออกคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
4. จัดประชุม คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง
5. จัดทาแผนภูมิเครือข่ายผู้ปกครอง
6. กากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
7. สรุปผล รายงานผล

แผนผังการปฏิบตั งิ าน
1. แต่งตัง้
คณะกรรมการ
รับผิดชอบงาน
เครื อข่ายผู้ปกครอง

3. ออกคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
เครื อข่ายผู้ปกครอง

2. ประกาศ คัดเลือก
/สรรหา เลือกตัง้
คณะกรรมการ
เครื อข่ายผู้ปกครอง

4. จัดประชุม
คณะกรรมการ ฯ อย่าง
น้ อยปี ละ 2 ครัง้

5. คณะกรรมการเครื อข่ายผู้ปกครอง
จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี

6. สรุปผล รายงานผลเครื อข่ายผู้ปกครอง
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การบริหารและการพัฒนาองค์กร เป็ นศิลปะในการดาเนินงาน ให้ เป็ นผลสาเร็จ ผู้บริหารไม่ใช่เป็ นผู้
ลงมือปฏิบตั ิ แต่จะเป็ นผู้ใช้ ศิลปะในการทา ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิทางานสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย ตามที่ผ้ บู ริ หารตังใจ
้
ผู้บริหารต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และวิกฤตทางด้ านต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น ลักษณะงานบริ หาร จึง
ไม่แน่นอน เสี่ย งกับ สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เปลี่ ยนแปลง ผู้บ ริ หารก็ ค วรแสวงหาโอกาสและสร้ างความ
ได้ เปรี ยบให้ เกิดกับองค์กร โดยการมุ่งเน้ นพัฒนาองค์กรในรู ปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ โดยไม่คานึงถึงตัว
บุคคล แต่ให้ พิจารณาที่ผลงานเป็ นหลัก
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. แต่งตังคณะท
้
างาน
2. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. กาหนดตัวชี ้วัดความสาเร็จของการบริหารจัดการ
4. จัดระบบบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นองค์ที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
5. ประเมินผลงานและรายงานผลการพัฒนา
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดระบบบริ หารและพัฒนาองค์กร

แต่งตังคณะท
้
างาน
ศึกษาวิเคราะห์ จัดทาแผนกลยุทธ์ / แผนพัฒนาสถานศึกษา
กาหนดตัวชี ้วัดความสาเร็ จ
จัดระบบบริ หารและพัฒนาสถานศึกษา
ประเมินผลงานและรายงาน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริ หารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน เป็ นเครื่องมือเสริมสร้ างความพร้ อม หรือตรวจสอบตนเอง ให้ มีกิจกรรม
การปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม เพียงพอครอบคลุมจนมัน่ ใจว่า ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษา เป็ นคูม่ อื หรือแนวทางในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แต่งตังคณะท
้
างาน
ศึกษาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้ างการบริหารสถานศึกษา
ประชุม วางแผนและจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้ ครอบคลุมฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
จัดพิมพ์คมู่ อื การปฏิบตั งิ าน
ขออนุมตั ิ 6.ประชุมชี ้แจงและประกาศใช้
ติดตามและประเมินผล
ปรับปรุง พัฒนา
สรุปผล ปั ญหาอุปสรรค
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
แต่งตังคณะท
้
างาน
ศึกษา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ างการบริ หารสถานศึกษา
ประชุมวางแผน
จัดทามาตรฐาน / แนวปฏิบตั ิ / พรรณางาน
จัดพิมพ์ ขออนุมตั ิ
ประชุมชี ้แจงและประกาศใช้
ติดตามประเมินผล
ปรับปรุง พัฒนา
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การบริหารสถานศึกษาจาเป็ นต้ องใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา
โดยจัด หาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาในงานต่างๆสาหรับสมดุลและพัฒนาให้ บุคลากรสามารถนา
หรือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ จดั การศึกษา
แนวทางปฏิบตั ิ
1. แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบ
2. สารวจข้ อมูลเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
3. วางแผนกาหนดนโยบายหรือแนวทางการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษามาใช้ ใน
การบริหารและการพัฒนาการศึกษา
4. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในงานด้ านต่างๆ
5. สนับสนุนให้ บคุ ลากรนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ ในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา
6. ส่งเสริมให้ มีการพัฒนา บุคลากรให้ มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการผลิตและการใช้
เทคโนโลยี
7. ส่งเสริมให้ มีการวิจยั และพัฒนาการศึกษาการ
พัฒนาเทคโนโลยี
8. ติดตามประเมินผลการใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

แผนผังการปฏิบตั งิ าน
แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบ

สารวจข้ อมูลเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

วางแผน กาหนดและแนวทางการนา
นวัตกรรม/เทคโนโลยี

จัดหานวัตกรรม
เทคโนโลยี

พัฒนาบุคลากร
ให้ มีความรู้ทกั ษะ

ให้ บริ การนวัตกรรมเทคโนโลยี
ติดตามประเมินผล

พัฒนาบุคลากร
ให้ มีความรู้ทกั ษะ
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การด าเนิ น งาน ดูแ ลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษา เป็ นงานที่ มี
ความสาคัญ ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน และการจัดการเรี ยนการสอน ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
การวางแผนมาตรการ การดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ด้ านสาธารณูป โภคตลอดจนการ
บารุงรักษา เพื่อเอื ้ออานวยความสะดวก และปลอดภัยให้ เกิดขึ ้นในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. ศึกษาระเบียบมาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิการขออนุญาตใช้ อาคารสถานที่ของส่วนราชการ
2. จัดทาข้ อบังคับ/ระเบียบการขอใช้ สถานที่/แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
3. จัดทาคาสัง่ มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล ทาความสะอาด
4. ดาเนินการ/ปรับปรุงภูมิทศั น์ สภาพแวดล้ อมต่างๆให้ ครอบคลุม
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. สรุปผลการดาเนินงาน นาเสนอแนวทางแก้ ไขและพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่
ศึกษาระเบียบ มาตรการ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

คณะทางานจัดทาระเบียบ แบบฟอร์ม
การขอใช้อาคารสถานที่ และวางแผนกิจกรรม 5 ส.

แต่งตั้งคณะทางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ/สื่อสาร

ไม่เห็นชอบ
ผอ.ลงนาม อนุมัติ แผน/คาสั่ง/มอบหมายงาน

เห็นชอบ

เห็นชอบ
ดาเนินการตามแผน
ประเมินความพึงพอใจ
สรุปรายงาน/นาเสนอแนวทางแก้ไข/พัฒนางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป และกลุม่ อานวยการ
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การบริ การด้ านยานพาหนะ เป็ นภารกิจ ที่จาเป็ นแก่หน่วยงานในการใช้ ยานพาหนะส่วนกลาง
ของหน่ว ยงาน หรื อ สถานศึก ษานัน้ ต้ อ งมี ห ลัก เกณฑ์ ร ะเบี ย บ และมาตรการในการใช้ ย านพาหนะ
ส่วนกลาง เพื่อการบริหารสาหรับบุคลากรในหน่วยงาน หรือสถานศึกษาที่แจ้ งความประสงค์ใช้ ยานพาหนะ
รวมทังต้
้ องมีการควบคุมตรวจสอบ ซ่อม บารุ งรักษา และสรุ ปรายงานการบริ การด้ านยานพาหนะ เป็ น
ภารกิจที่จาเป็ นแก่หน่วยงานในการใช้ ยานพาหนะส่วนกลางของหน่วยงานหรื อสถานศึกษานันนั
้ นที
้ ่ต้องมี
หลัก เกณฑ์ ระเบี ย บและมาตรการในการใช้ ยานพาหนะส่วนกลางเพื่อ การบริ หารส าหรั บ บุค ลากรใน
หน่วยงานหรื อสถานศึกษาที่แจ้ งความประสงค์ใช้ ยานพาหนะรวมทัง้ ต้ องมีการควบคุมตรวจสอบซ่อ ม
บารุงรักษาและสรุปรายงาน
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาในการใช้ ยานพาหนะส่วนกลางของสถานศึกษา
2. จาแนกพาหนะส่วนกลาง โดยจัดเป็ นหมวดหมูเ่ พื่อความสะดวกในการควบคุม การบารุ งรักษา
การให้ บริการ รวมทังการจั
้
ดทาเอกสารคูม่ ือประจารถและขออนุญาตชาระภาษีรถยนต์
3. ก าหนดหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารในการขอใช้ ยานพาหนะส่ ว นกลาง รวมทัง้ การขอใช้ น า้ มัน
ส่วนกลาง หรือกรณีที่ต้องใช้ น ้ามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้ อง
4. กาหนดผู้รับผิดชอบเป็ นการเฉพาะในเรื่ องของการขอใช้ การดูแลบารุ งรักษา การตรวจสภาพ
การส่งซ่อม พร้ อมทังรายงานผู
้
้ บงั คับบัญชาทราบตามลาดับ
5. กาหนดสถานที่เ ก็ บ รั ก ษายานพาหนะส่ว นกลาง ให้ อ ยู่ใ นที่ ป ลอดภัย และสอดคล้ อ งกับ
ระเบียบ กรณีขออนุญาตนาพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงาน ต้ องดาเนิน การตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
แบบฟอร์ มที่ใช้
- แบบขออนุญาตใช้ รถยนต์สว่ นกลาง
- แบบสัง่ จ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
- บันทึกการใช้ รถยนต์ของพนักงานขับรถ
เอกสารอ้ างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2523 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

89

ศึกษาสภาพปั จจุบนั
ปั ญหาในการใช้ ยานพาหนะ
ส่วนกลาง
ของสถานศึกษา

-

ผู้รับผิดชอบ/เจ้ าหน้ าที่
จาแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็ นหมวดหมู่
กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการขอใช้ ยานพาหนะ
ส่วนกลางรวมทังการขอใช้
้
น ้ามัน

ผอ.สถานศึกษา
อนุมตั ิสงั่ จ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
อนุมตั ิ
กาหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะ
ส่วนกลางให้ อยูใ่ นที่ปลอดภัยและ
สอดคล้ อง
กับระเบียบ
นาผลการดูแล บารุงรักษา การตรวจ
สภาพประเมินผลประสิทธิภาพ
ยานพาหนะส่วนกลางเพื่อนาไปสูก่ าร
ปรับปรุงต่อไป

ไม่อนุมตั ิ
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นักการภารโรงและลูกจ้ างเป็ นบุค ลากรสาคัญในการปรั บ ปรุ ง พัฒนาและดูแลอาคาร สถานที่
สภาพแวดล้ อมและสิ่งอานวยความสะดวกในสถานศึกษา การบริ หารจัดการให้ นักการภารโรงและลูกจ้ าง
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีตอ่ การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบบริหารงาน
จัดทาแผนปฏิบตั ิงานและปฏิทินปฏิบตั ิงานของนักการภารโรงและลูกจ้ าง
ประชุมชี ้แจง/แบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ดาเนินการตามแผนและปฏิทิน
กากับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สรุป รายงานผล ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนผังการปฏิบตั งิ าน
จัดทาแผน/ปฏิทินการปฏิบตั งิ าน

ประชุมชี ้แจง/แบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ดาเนินการตามแผน/ปฏิทิน
กากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล

สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
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การประสานการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบต้ องมีการดาเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ิ
1.ศึกษาการจัดการศึกษาทังในระบบและนอกระบบ
้
2.ประสานงานหน่วยงานการจัดการศึกษาทังในระบบและนอกระบบ
้
3.แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบดาเนินการประสานงานอย่างชัดเจน
4.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ทราบอย่างทัว่ ถึง

แผนผังการปฏิบตั งิ าน
ศึกษาการจัดการศึกษาทังในระบบ
้
ประสานงานหน่วยงานการจัดการศึกษา
ทังในระบบและนอกระบบ
้

แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ทราบ
อย่างทัว่ ถึง
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารการบริหารงานโรงเรียนนิติบคุ คล
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การทัศนศึกษาหรือการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา หมายถึง การที่ครูหรือหัวหน้ าสถานศึกษา
พานักเรียนไปทากิจกรรมการเรียนการสอน ภายนอกสถานศึกษา ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปในเวลาเปิ ดทาการสอน
หรือไม่ก็ได้ โดยมีโครงการรองรับและดาเนินการตามลาดับขัน้ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปด้ วย
ความสมัครใจ ไม่ใช่เพื่อการทดสอบหรือการวัดผล
-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. เขียนโครงการ
2. พิจารณาและขออนุญาต
3. ขออนุญาตต้ นสังกัด (ค้ างคืน/ต่างประเทศ)
4. ขออนุญาตผู้ปกครอง
5. กาหนดผู้รับผิดชอบ

ผอ. เลขา(ค้ างคืน)
นอกราชอาณาจักร

พิจารณาโครงการ
และขออนุมตั ิ

6. การใช้ รถนาขบวน
7. การทาประกันภัย

ผอ.(ไม่ค้างคืน)

เขียนโครงการ

ไม่อนุมตั ิ

หัวหน้ าส่วนราชการ

อนุมตั ิ

8. การเลือกยานพาหนะและผู้รับผิดชอบ
9. การจัดทาแผนการเดินทาง
10. การปฏิบตั ิระหว่างการเดินทาง
11. การพักแรม
12. การรายงาน ผอ.
13. ข้ อเสนอแนะ

- กาหนดผู้รับผิดชอบ
- รถนาขบวน

เตรี ยมการ

- การทาประกันภัย
- จัดหายานพาหนะและผู้ขบั ขี่

เดินทางไป
พักค้ าง
เดินทางกลับ
รายงานผล

- ทาแผนเสนอ
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1.งานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็ นงานที่สง่ เสริมพัฒนาป้องกัน และแก้ ไขปั ญหา เพื่อให้
นักเรียนได้ พฒ
ั นาเต็มศักยภาพ มีคลุ กั ษณะที่พงึ ประสงค์ มีภมู ิค้ มุ กันทางจิตใจที่เข้ มแข็ง มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี
มีทกั ษะการดารงชีวติ และรอดพ้ นจากวิกฤตทังปวง
้
ดังนันงานระบบดู
้
แลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็ นกระบวนการ
ที่ดาเนินงาน ที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีขนตอนชั
ั้
ดเจน
พร้ อมมีวธิ ีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน
มีคณ
ุ ภาพในการทางานที่ตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. ออกคาสัง่ แต่งตังคณะท
้
างานแนวทางปฏิบตั ิ
2. ดาเนินการศึกษานกเรียนรายบุคคล
3. การคัดกรองนักเรียน
4. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
5. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
6. การส่งต่อ
7. การประเมินผลการดาเนินงาน

การรู้จกั นักเรียน
รายบุคคล

การคัดกรองนักเรี ยน

การส่งเสริ มและ
พัฒนานักเรียน

การป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหา

การส่งต่อ

การประเมินผล
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2 งานสภานักเรียน
สภานักเรี ยนให้ สามารถ นาหลักธรรมาภิบาลไปพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ แก่
การมีวินยั เคารพกติกา มีจิตอาสา เพื่อสังคม รู้ จักใช้ กระบวนการประชาธิ ปไตยและแนวทางสันติวิธี ซึ่ง
กิ จกรรมที่สามารถท าให้ นักเรี ยนมี คุณ ลัก ษณะวิถีป ระชาธิ ป ไตยให้ กับ นักเรี ยน โดยการสนับ สนุนให้
นักเรี ยนได้ มีกิจกรรมการเรี ยนรู้ กระบวนการประชาธิ ปไตย ได้ ปฏิบตั ิจริ งในรู ปแบบการเลือกตัง้ ผู้แทน
นักเรี ยน เริ่ มจากการเลือกหัวหน้ าห้ อง หัวหน้ าระดั บชัน้ ประธานชุมนุม ประธานชมรม คณะกรรมการ
นักเรียน และ สภานักเรียน
แผนผังการปฏิบตั งิ าน
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. แต่งตังคณะกรรมการที
้
่รับผิดชอบ
2. จัดทาแผนภูมิสภานักเรียน
3. ออกคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียน
4. อบรมพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรี ยน
5. คณะกรรมการสภานักเรียนจัดทาแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปี
6. กากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบตั งิ าน
7.สรุปผล รายงานผล

1. แต่งตัง้
คณะกรรมการ
รับผิดชอบ
งานสภานักเรี ยน

3. ออกคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
สภานักเรี ยน

2. ประกาศ คัดเลือก
/สรรหา เลือกตัง้
คณะกรรมการสภานักเรี ยน

4. อบรมพัฒนา
คณะกรรมการ
สภานักเรี ยน

5. คณะกรรมการสภานักเรียน
จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี

6. สรุปผล รายงานผลงานสภานักเรี ยน

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
องค์การสหประชาชาติ ได้ มกี ารลงนามในปฏิญญาสากล ว่าด้ วยสิทธิเด็ก ปี พุทธศักราช 2533
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3 วินัยนักเรียน
การที่นกั เรี ยนจะมีอิ สระที่ดี เก่ง มีความสุขได้ นนั ้ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเสริ มสร้ างได้ เป็ นอย่างดีก็
คือ วินยั ถ้ าเด็กทุกคนในโรงเรียนมีวินยั ก็ยอ่ มเป็ นการง่ายที่ จะจัดกระบวนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่
จะทาให้ นกั เรี ยน เกิดลักษณะที่ดี เก่ง และมีความสุขได้ ในทางตรงกันข้ าม ถ้ านักเรี ยนขาดวินยั ก็จะเป็ น
การยากยิ่งที่ จะจัดกระบวนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมให้ นกั เรียน เกิดทักษะดังกล่าวได้ ดังนันงานวิ
้
นยั
นักเรี ยนจึงจาเป็ นที่โรงเรี ยนต้ องพัฒ นา และส่งเสริ มระเบี ยบวินัย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้
นักเรียนปฏิบตั ิตาม รวมทังต้
้ องวางแนวทางการป้องกัน แก้ ไขพฤติกรรมนักเรียน
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. แต่งตังบุ
้ คลากรรับผิดชอบงานวินยั นักเรียน
2. จัดทาแผนงานป้องกันแก้ ไขและส่งเสริมวินยั
3. ดาเนินงานตามระเบียบและแผนงาน
4. กากับดูแลนักเรียนให้ ดาเนินงานตามวินยั
5. ส่งเสริมและแก้ ไขรวมทังประสานหน่
้
วยงานที่เกี่ยวข้ อง
6. ประเมินผลเพือ่ หาทางแก้ ไข

แผนผังการปฏิบัติงาน

แต่งตั้งคณะทางาน

กาหนดคุณลักษณ์ ระเบียบแนวทางป้องกัน
แก้ไขและส่งเสริม

ดาเนินงานตาม
ระเบียบระเบียบ
ส่งเสริม

แก้ไข

ประเมินผล

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงกาหนดพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2550
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4 อนามัยโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรี ยน เป็ นงานที่ดูแลรั บผิดชอบ ด้ านสุขภาพของบุ คลากรในโรงเรี ยน
ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรในโรงเรี ยน มีสขุ ภาพอนามัยที่ดี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขเพื่อตรวจ สุขภาพนักเรี ยน ครู ให้ ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัย การ
ป้องกันโรคติดต่อ อบรมต่าง ๆ การป้องกัน การระบาดของโรค จัดให้ มีเอกสารเผยแพร่ และ
แบบพิมพ์การใช้ งานอนามัย
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. แต่งตังบุ
้ คลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน
2. วางแผนการดาเนินงานอนามัยโรงเรียน
3. จัดหาจัดซื ้อ จัดบริการเวชภัณฑ์และดูแล
4. ให้ บริการสุขศึกษา ให้ คาปรึกษา
5. ประสานงานกับกองอนามัย หรือโรงพยาบาลใกล้ เคียง
6. กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานอนามัย
โรงเรียน

ออกคาสัง่
แต่งตัง้
วางแผน
จัดหา
บริ การ

บริ การ

บริ การ
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1 การสร้ างเครือข่ ายประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์เป็ นการบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและเสริ มสร้ างความเข้ าใจ เกี่ยวกับกิจการ ผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้ หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทัว่ ไปได้ รับทราบอย่างทัว่ ถึงกัน
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. แต่งตังคณะท
้
างาน
2. สารวจข้ อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์
3. จัดทาหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบตั ิ
รูปแบบ การติดต่อประสานงาน
4. รวบรวมข้ อมูลข่าวสาร
5. วางแผน บริหารข้ อมูล ข่าวสาร วิเคราะห์
พิจารณา เลือกข้ อกาหนดทีต่ อบสนอง
6. จัดกิจกรรมเสริมประชาสัมพันธ์
7. ตรวจสอบ ประสานงาน เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์

แผนผังการปฏิบัติงาน
แต่งตังคณะกรรมการ
้

สารวจข้ อมูล/สร้ างเครื อข่าย

จัดทาหลักเกณฑ์

วางแผน

8. ประเมินผล
ประชาสัมพันธ์

ประเมินผล

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษากลุม่ อานวยการ
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การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้ างความเข้ าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานของสถานศึกษา
และ บุคลากร ให้ หน่วยงานและสาธารณชนทัว่ ไปได้ รับทราบ
แนวทางการปฏิบตั ิ
แผนผังการปฏิบัติงาน

1. แต่งตังคณะท
้
างานศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายแนว
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2. จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
3. จัดทาแผนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
4. คัดเลือกงานกิจกรรมประดิษฐ์ สอื่ ข้ อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
5. วิเคราะห์สรุปประเด็นข้ อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่
6. เสนอผู้อานวยการพิจารณาอนุมตั ิ
7. เผยแพร่งานให้ ข้อมูลข่าวสารและผลงานให้ ตรงกับ
กลุม่ เป้าหมาย
8. ติดตามประเมินผลและสรุปผล

แต่งตั้งคณะทางานศึกษาระเบียบ กฎหมาย
จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล

จัดทาแผนเผยแพร่ข้อมูล

ผลิตสื่อข้อมูล ข่าวสารที่จะเผยแพร่

วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ไม่อนุมตั ิ

เสนอ ผอ.พิจารณา
อนุมตั ิ

ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ติดตามประเมินผล สรุป

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านกลุม่ อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
พ.ร.บ. ข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
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การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาเพื่อให้ หน่วยงาน ชุมชน ได้ มีสว่ นร่วมใน
การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการจัดการศึกษาได้ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1.ศึกษาการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา จากการบริหารงานโรงเรียนนิติบคุ คล
2.ประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุน เช่น โรงเรียนพี่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ชุมชน ฯลฯ
3.แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบในการดาเนินการ
4.จัดทาทะเบียนการได้ รับการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา
5.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อย่างทัว่ ถึง

แผนผังการปฏิบตั ิ
ศึกษาการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา
ประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุน
แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบในการดาเนินการ
จัดทาทะเบียนการได้ รับการส่งเสริ ม
สนับสนุน
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อย่างทัว่ ถึง

เอกสารอ้ างอิง
คูม่ ือการการปฏิบตั งิ านสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กลุม่ อานวยการ และกลุม่ บริหารทัว่ ไป
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ในการปฏิบตั ิงานนัน้ สิ่งที่หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา คาดหวังที่จะได้ จากองค์กร หรื อ
หน่วยงาน คือ ผลการปฏิบตั ิงาน ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อนาผลการดาเนินงาน ไปรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อผู้บงั คับบัญชาส่วนราชการ และสาธารณชนตามลาดับ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. แต่งตังคณะท
้
างานในการสรุปและรวบรวมผลงาน
2. อบรม มอบนโยบายแนวทางการรายงานผลงานให้ คณะทางานเข้ าใจในแนวทางเดียวกัน
3. คณะทางานรวบรวมสรุปผลงานเป็ นรูปเล่ม
4. ส่งรายงานผลการดาเนินงานให้ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5. สรุปผลและประเมินผลการทางาน
แต่งตั้งคณะทางาน

อบรม/มอบนโยบาย/วางแผนงาน

สรุปรวบรวม
ส่งรายงานตามรูปแบบที่เหมาะสม

ประเมินผล

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

101

102

103

104

105

เมื่อได้ รับเกียรติและโอกาสให้ ทาหน้ าที่ “รั กษาการในตาแหน่ งผู้อานวยการโรงเรี ยน” สิ่งที่ควร
คิดเป็ นอันดับแรกคือ ยินดีและภูมิใจ ที่ได้ รับความไว้ วางใจให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ “ผู้นา” ขององค์กร ความยินดี
และความภูมิใจ จะทาให้ เรามีพลังในการปฏิบตั งิ าน และจะเป็ นฐานสาคัญที่จะผลักดันให้ เรามีความพร้ อม
ทังร่้ างกายและจิตใจในการเป็ นแบบอย่างแก่ครู บุคลากร และนักเรี ยนในโรงเรี ยนของเรา
ดัง นัน้ จึง ขอเสนอแนะให้ ผ้ ูที่ ไ ด้ รั บต าแหน่ง “รั ก ษาการในต าแหน่ งผู้ อ านวยการโรงเรี ย น”
ประพฤติปฏิบตั งิ านเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี ดังนี ้
1. การเกษียนหนังสือ
2. การลงหมายเหตุรายวัน
3. การกล่าวในสถานการณ์และการบริหารความขัดแย้ ง
4. การปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี
5. การดาเนินการประชุมที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
6. การนิเทศ กากับ ติดตาม (เวรยาม)
7. การประสานงาน (ภายนอก / ภายใน)
8. การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคลากรหรื อหน่วยงาน (สื่อสารสองทาง)
9. การสร้ างขวัญกาลังใจแก่บคุ ลากร
10. การขับเคลื่อนนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ (เฉพาะกิจ)

11. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
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1.การเกษียนหนังสือ
เกษี ยนหนังสือ แปลว่า เขียนหนังสือ แยกเป็ น เกษี ยน (เขียน)+หนังสือ เป็ นคาแผลงใน
ภาษาไทย ไม่ได้ เป็ นคาที่มาจากภาษาสันสฤตแต่อย่างใด แต่เป็ นคาสร้ างขึ ้นใหม่เพื่อใช้ ในความหมายว่า
ข้ อความที่เขียนแทรกไว้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง หรื อเลขาฯ มีวิธีเกษี ยนหนังสือ (บางทีก็เรี ยกว่าสรุปประเด็น)
ดังนี ้
- สรุปเรื่ องจากหนังสือที่สง่ มาตัดทอนให้ เหลือเฉพาะใจความสาคัญ
- แยกสรุปเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนเนื ้อหา ส่วนข้ อมูลเพิ่มเติม และส่วนเสนอแนะ
- ตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วนของเนื ้อหาและการใช้ ภาษา
- ลงลายมือชื่อผู้เกษี ยน
- ลงวัน เดือน ปี
ผู้บงั คับบัญชา มีวิธีเกษียนหนังสือ ดังนี ้
- ส่วนที่เป็ นคาวินิจฉัยสัง่ การ เช่น ทราบ "ดาเนินการ" "เห็นชอบ" "อนุมตั "ิ "จัดและแจ้ ง"
- ส่วนเพิ่มเติมคาวินิจฉัยสัง่ การ (อาจมีหรื อไม่มีก็ได้ ) เช่น อนุมตั ิ และให้ รายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านให้ รับทราบทุก 6 เดือน
- ลงลายมือชื่อ
- ลงวัน เดือน ปี
ข้ อควรคานึงสาหรับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง หรื อเลขาฯ
สรุปใจความจากหนังสือต้ นฉบับ ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง ใช้ ภาษาที่สนั ้ กระชับ จะพิมพ์หรื อเขียนด้ วย
ลายมือก็ ไ ด้ แต่ถ้าเป็ นลายมือควรเขี ยนให้ อ่านง่ าย ระบุ วัน เดือน ปี ให้ ตรงกับความเป็ นจริ ง ไม่ควร
ย้ อนหลัง หรื อล่วงหน้ า เว้ นไว้ แต่มีเหตุผลจาเป็ นจริ งๆรูปแบบของการเกษี ยน ใช้ รูปแบบเดียวกับการบันทึก
คือ ถึงใคร ข้ อความสรุป ลงชื่อผู้เขียน และวัน เดือน ปี ที่เขียน
เทคนิคการเกษียนของเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง หรื อเลขาฯ
- กาหนดหมายเลขในวงกลม 1 2 3 ... กากับเรื่ องที่เสนอขึ ้นมาตามลาดับ
- การเกษี ยน ให้ เริ่ มจากบริ เวณครึ่งหน้ ากระดาษลงไปและจากซ้ ายไปขวา หากที่ไม่พอ
เกษียน ให้ เขียนคาว่า "โปรดพลิก" และพลิกหน้ าถัดไป เริ่ มเกษียนจากส่วนบนสุดของ
กระดาษ ไล่ลาดับลงล่างและจากซ้ ายไปขวาเช่นกัน
- ขีดเส้ นใต้ ในส่วนที่เป็ นใจความสาคัญ
- ไม่ใช้ ปากกาเน้ นข้ อความ เนื่องจาก กรณีที่ต้องสาเนาหนังสือแจ้ งผู้อื่นต่อไป จะทาให้
ความชัดเจนของตัวหนังสือลดลง และไม่น่าอ่าน
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2. การลงหมายเหตุรายวัน
สมุดหมายเหตุรายวัน เป็ นเอกสารที่มีไว้ สาหรับผู้บริ หารหรื อผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนผู้บริหารโรงเรี ยนจดบันทึกเหตุการณ์สาคัญๆ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละวันของ
โรงเรี ยน ที่ควรบันทึกไว้ อาจมีไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิง เป็ นข้ อมูลที่มีไว้ ใช้ ภายในหน้ า หรื อเก็บเป็ นความ
ทรงจาสาหรับคนรุ่นหลัง
แนวทางการปฏิบัติ
- บันทึกด้ วยปากกาหมึกสีดาหรื อสีน ้าเงิน
- บันทึกเหตุการณ์สาคัญๆทุกวันทาการและปิ ดทาการ(การระดมทรัพย์,การแก้ ไขหลักฐาน,ภัย
อันตราย,การทาโทษนักเรี ยน,บาเหน็จความดีความชอบ)
- ควรบันทึกหลังจากหมดเวลาราชการของแต่ละวัน
- ลงลายมือชื่อผู้บนั ทึกในแต่ละวัน
- ห้ ามลบหรื อใช้ นายาลบคาผิด ให้ ใช้ หมึกแดงขีดทับข้ อความที่บนั ทึกพลาด หรื อเมื่อต้ องการ
แก้ ไขแล้ วลงนามกากับ พร้ อมวัน เดือน ปี ย่อกากับ ที่ริมกระดาษทุกแห่ง
- ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ให้ ลงว่าปกติ
3 การกล่ าวในสถานการณ์ และการบริหารความขัดแย้ ง
การพูดในที่สาธารณะ เป็ นสิ่งที่สาคัญสาหรับการเป็ นผู้นา เพราะนอกจากจะต้ องพูดให้ คนใน
องค์กรรับฟั งในเรื่ องของนโยบาย แนวทางการปฏิบตั งิ านและการดาเนินกิจกรรมขององค์กรแล้ ว บางครัง้ มี
ความจาเป็ นต้ องพูดเพื่อชี ้แจงความเข้ าใจกับคนนอกองค์กรที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อไม่เกี่ยวข้ องกับองค์กร
ของเรา เพื่อให้ ภารกิจขององค์กรหรื อสถานศึกษาของเรา สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ สูค่ วามสาเร็จ
โดยเฉพาะการพูดเพื่อโน้ มน้ าวใจ เชิญชวนให้ บคุ คลภายนอก เข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาของเรา ซึง่ นับเป็ นเรื่ องสาคัญมาก
ที่สาคัญคือ “ผู้นา” มักได้ รับเกียรติให้ พดู หรื อกล่าวในโอกาสหรื อเวทีตา่ งๆ ในฐานะผู้นาขององค์กร
จึงต้ องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ “การพูด” ในสถานการณ์หรื อโอกาสต่างๆ นัน่ หมายถึง มีความ
พร้ อมเสมอสาหรับการได้ รับเกียรติให้ พดู หรื อกล่าวในวาระโอกาสต่างๆ
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แนวทางการปฏิบัติ
- ศึกษาวิธีการพูดหรื อกล่าวในแต่ละสถานการณ์แต่ละโอกาสอันได้ แก่ คาทักทาย คาขึ ้นต้ น ให้
เหมาะสมกับงาน
- ประเด็น หรื อเนื ้อหาสาระ ตรงกับสถานการณ์/โอกาส/งานนัน้
- เวลาที่เหมาะสมที่ใช้ ในการพูด
- น ้าเสียง (ดัง,หนัก,เบา)
- สายตา ที่ใช้ กบั ผู้ฟังทัว่ ถึง ซึง่ หมายถึงการให้ เกียรติผ้ ฟู ั ง
- การใช้ คาที่สภุ าพ นุม่ นวล ให้ เกียรติผ้ ฟู ั ง
- คาลงท้ ายที่เหมาะสมหรื อจบแบบประทับใจ
- มีประโยคสาคัญ/มุกตลก ขบขัน ประกอบ ก็จะสร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้ฟัง
ทังนี
้ ้ ต้ องมีการฝึ กฝน เรี ยนรู้อยูต่ ลอดจะทาให้ มีความมัน่ ใจ ไม่ประหม่า สามารถพูดหรื อกล่าวได้
ในที่สาธารณะ ทังเป็
้ นทางการและไม่เป็ นทางการ อย่าลืมว่า บางที่เราอาจไม่ร้ ูตวั มาก่อนว่าจะได้ รับเกียรติ
ให้ เป็ นตัวแทนพูดหรื อกล่าวในงานต่างๆ ที่เราไปร่วมงานจึงต้ องพร้ อมเสมอสาหรับการพูด
ผู้นากับการพูด
- สร้ างภาษากายให้ ดดู ี (ยิ ้ม พยักหน้ า ท่าทาง)
- พูดสุภาพ
- ชัดถ้ อยชัดคา
- ถูกกาลเทศะ
- ไม่พดู สิ่งที่ไม่ควรพูด
- พูดด้ วยเหตุผลไม่ใช้ อารมณ์
- ชื่นชม-ปลอบใจ
- ไม่จาเป็ นต้ องพูดตรงเกินไป
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4. การปฏิบัตติ นเป็ นแบบอย่ างที่ดี
แนวทางการปฏิบัติ
1. มีความรู้ความเข้ าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็ นคุณสมบัตพิ ื ้นฐานของการบริหาร ใช้
ศาสตร์ ใช้ ศลิ ป์ในการบริ หารจัดการ
2. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาผู้ร่วมงาน
3. มีความสุจริ ตโปร่งใสและเที่ยงธรรม มีฝ่ายจัดทาแผนที่เข้ มแข็ง แม่นยาในกฎระเบียบ
4. มีความสามารถในการตัดสินใจ ได้ ถกู ต้ องรวดเร็ว กล้ าตัดสินใจ ปฏิบตั ติ ามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
5. มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย การสร้ างองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้ มีการวางแผน จัดทาโครงการต่างๆ ที่นา่ สนใจ อยู่ตลอดเวลา
6. มีการวางคนให้ เหมาะสมกับงาน
7. การสร้ างทีมงานที่เข้ มแข็ง
8. มีความคิดริเริมสร้ างสรรค์
9. มีความรู้ แม่นยาในกฎระเบียบของทางราชการ

10. มีการบริหารงานโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน

110

5. การดาเนินการประชุมที่เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ
1.แบบที่เป็ นทางการ ใช้ ในการประชุมใหญ่ๆ หรื อการประชุมที่จดั อย่างสม่าเสมอเป็ นประจา มัก
ใช้ รูปแบบวาระเหมือนทุกครัง้
2. แบบไม่ เป็ นทางการ เป็ นการประชุมที่กาหนดรูปแบบง่ายๆ ไม่ต้องมีระเบียบวาระครบถ้ วน มัก
ใช้ ในการประชุมที่ไม่คอ่ ยเป็ นทางการหรื อการประชุมกลุ่มย่อยๆ
3. แบบหน่ วยงานกาหนด บางหน่วยงานอาจกาหนดรูปแบบเฉพาะ เช่น เพิ่มระเบียบว่าระ เรื่ อง
ทักท้ วง ในกรณีที่เป็ นเรื่ องพิจารณาตามปกติประจาทุกครัง้ ไม่ต้องมีการอภิปราย หากไม่มีการทักท้ วงหรื อ
ว่าเห็นชอบ ทังนี
้ ้ เพื่อประหยัดเวลาในการประชุม
รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
หากไม่มีเรื่ องแจ้ งให้ ทราบ ก็เขียนว่า ไม่ มี ในระเบียบว่าระที่ 1 ไม่ต้องมีการลงมติ เพราะไม่ใช่เรื่ อง
พิจารณา แต่ อาจมีข้อสังเกตได้ ระเบียบวาระนี ้จะลงท้ ายว่า ที่ประชุมรั บทราบ ที่ประชุมบางแห่งใช้ คา
ว่า เรื่ องเพื่อแจ้ งทราบ ซึง่ ไม่ชดั เจนว่าแจ้ งผู้ใด อาจทาให้ สบั สน ฉะนัน้ หากเป็ นการประชุมที่สาคัญ ควร
แยกระเบียบวาระที่ 1 ให้ ประธานเท่านันเป็
้ นผู้แจ้ ง ถือเป็ นการให้ เกียรติประธานด้ วย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานจะเป็ นผู้เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา โดยอาจให้ พิจารณาที
ละหน้ า ในกรณีที่มิได้ แจกล่วงหน้ า หรื อรวบยอดทังฉบั
้ บในกรณีที่แจกล่วงหน้ าแล้ ว หากไม่มีผ้ เู สนอแก้ ไข
เลขานุการจะต้ องบันทึกข้ อความที่แก้ ไขใหม่อย่างละเอียด และข้ อความใหม่จะต้ องปรากฏในรายงานการ
ประชุมครัง้ ใหม่ด้วย ระเบียบวาระนี ้จะลงท้ ายว่า “ที่ประชุมพิจารณาแล้ วรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่....
โดยไม่มีการแก้ ไข (หรื อมีการแก้ ไข...)”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
บางแห่งใช้ คาว่า เรื่ องสืบเนื่อง คือสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว เป็ นการายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมายในการปรุชมครัง้ ก่อนๆ แต่การใช้ คากว่า เรื่ องสืบเนื่อง อาจทาให้ เกิดความ
ผิดพลาด โดยมีการนาเรื่ องที่เลื่อนจากการพิจารณาครัง้ ก่อนมาพิจารณาและลงมติในระเบียบวาระนี ้ทาให้
สับสนกับระเบียบวาระที่ 4 ซึง่ เป็ นเรื่ องพิจารณาโดยเฉพาะ
ในการประชุมระเบียบวาระที่ 3 นี ้ เป็ นเรื่ องที่ผ้ เู ข้ าประชุมจะรายงานผลงานหรื อเรื่ องราวสาคัญใน
หน่วยงานของตน ที่ประชุมเพียงแต่ รับทราบ หรื อ มีข้อสังเกต เช่นเดียวกับระเบียบวาระที่ 1
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ ท่ ปี ระชุมพิจารณา
ระเบียบวาระนี ้เป็ นหัวใจในการประชุม เลขานุการจะต้ องส่งข้ อมูลประกอบการพิจารณาให้
กรมการศึกษาล่วงหน้ า หากข้ อมูลมากจะต้ องสรุปสาระสาคัญให้ กรรมการอ่านด้ วย หัวข้ อต่างๆ ที่จะนามา
พิจารณาจะต้ องตังชื
้ ่อเรื่ องให้ กระชับชัดเจนทุกเรื่ อง เมื่อผู้เกี่ยวข้ องอ่านก็จะทราบทันทีวา่ เป็ นเรื่ องใด ทาให้
ประหยัดเวลาอ่าน และในที่ประชุมก็อภิปรายได้ ตรงประเด็น
ในระเบียบวาระที่ 4 จะลงท้ ายด้ วยมติที่ประชุม เช่น “ที่ประชุมมีมติอนุมัตติ ามเสนอ” หรื อ “ที่
ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้ 1... 2... 3…” มติที่ประชุมจะต้ องกระชับ และชัดเจนกว่าอนุมตั ิ หรื อไม่
มอบหมายให้ ใคร ทาอะไร ให้ แล้ วเสร็จเมื่อไร ย่างไร เป็ นต้ น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระนี ้ เป็ นระเบียบวาระที่อาจเป็ นเรื่ องเร่งด่วนที่มิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
ภาษาพูดเรี ยกว่า วาระจร
คาอธิบายการเขียนรายงานการประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รายงานกระประชุม ให้ ลงชื่อคณะที่ประชุมหรื อชื่อการประชุมนัน้
ครัง้ ที่ ให้ ลงครัง้ ที่ประชุมทับด้ วยปี พุทธศักราช และขึ ้นครัง้ ที่ 1 ใหม่ เมื่อขึ ้นปี พุทธศักราชใหม่
เมื่อ ให้ ลงวันเดือนปี ที่ประชุม
ณ ให้ ลงสถานที่ประชุม
ผู้มาประชุม กรณีแต่งตังโดยชื
้
่อ ให้ ลงชื่อและตาแหน่งของผู้ได้ รับแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการซึง่ มา
ประชุมในวันนัน้ หากคณะกรรมการต่างตังโดยต
้
าแหน่งให้ ลงตาแหน่งก่อนแล้ วถึงตามด้ วยชื่อ และ
ตาแหน่งในที่ประชุม ถ้ ามีผ้ มู าประชุมแทนให้ ลงตาแหน่งและชื่อของผู้มาประชุมแทน และลงว่า
ประชุมแทนผู้ใดหรื อตาแหน่งใด
6. ผู้ไม่ มาประชุม ให้ ลงชื่อและ/หรื อตาแหน่งของผู้ที่ได้ รับการต่างตังเป็
้ นคณะที่ประชุม ซึง่ มิได้ มา
ประชุมพร้ อมทังเหตุ
้ ผล (ถ้ ามี)
7. ผู้เข้ าร่ วมประชุม ให้ ลงชื่อและหรื อตาแหน่งของผู้ที่มิได้ รับการแต่งตังเป็
้ นคณะที่ประชุม ซึง่ ได้ เข้ า
ร่วมประชุมในครัง้ นัน้ (ถ้ ามี)

8. เริ่มประชุมเวลา ให้ ลงเวลาที่เริ่ มประชุม
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9. ข้ อความ ให้ เขียนระเบียบวาระการประชุม ประเด็นที่เป็ นสาระและการอภิปรายที่สาคัญของการ
ประชุม และมติที่ประชุม โดยปกติให้ เริ่มต้ นด้ วยประธานกล่าวเปิ ดประชุมและเรื่ องที่ประชุม กับมติ
หรื อข้ อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่ องตามลาดับ
10. เลิกประชุมเวลา ให้ ลงเวลาเลิกประชุม
11. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุม
6. การนิเทศ กากับ ติดตาม (เวรยาม)
อานวยพร วงษ์ถนอม ได้ กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศการศึกษา ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จัดให้ การปฐมนิเทศครูใหม่ให้ เข้ าใจในหน้ าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ
สถานศึกษาจัดการอบรม หรื อให้ การนิเทศด้ วยการสอนแก่ครูอย่างสม่าเสมอ
แนะนาให้ ครูร้ ูจกั ดัดแปลงเนื ้อหาวิชาที่สอนให้ เหมาะสมแก่สภาพท้ องถิ่น
ช่วยให้ ครูมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนที่จะแก้ ปัญหา และอุปสรรคในการเรี ยนการสอน
เสนอแนะวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื ้อหาวิชา และสภาพแวดล้ อมให้ ครู
ส่งครูไปสังเกตการสอนในสถานศึกษาอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็ นตัวอย่างที่ดีได้
ให้ ครูได้ เข้ าร่วมการฝึ กอบรมทางวิชาการที่จดั ขึ ้นภายในและภายนอกกลุม่ สถานศึกษา
จัดให้ มีการติดตามผลภายหลังการฝึ กอบรม
จัดหาหนังสือทางวิชาการ คูม่ ือครู วารสาร และบริการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือครูก้าวหน้ าทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
10. ผู้บริหารควรเยี่ยมชันเรี
้ ยน เพื่อมุง่ ที่จะให้ คาปรึกษาช่วยเหลือและแก้ ไขปั ญหาทางการสอน
11. การบารุงขวัญและให้ กาลังใจแก่ครู
12. ผู้บริหารควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของครู โดยใช้ วิธีความเป็ นธรรมให้ มากที่สดุ
13. จัดให้ มีการสัมมนาของคณะครู เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
14. สนับสนุนให้ ครูมีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง และจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษา
15. จัดให้ มีการประกวดการเรี ยนการสอนระหว่างสถานศึกษาภายในกลุม่
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หน้ าที่ที่จะต้ องกระทาเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 3 ประการดังนี ้
1. ทาหน้ าที่ตรวจสอบความเป็ นไปเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ขันตรวจสอบถื
้
อว่าเป็ นขันเริ
้ ่มต้ นการ
นิเทศ เรื่ องที่ควรจะตรวจสอบได้ แก่ ความเข้ าใจในการใช้ หลักสูตรของครู ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้
ของครูเกี่ยวกับเนื ้อหาของหลักสูตร การใช้ กลวิธีการสอนต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ สื่อการสอน
ลักษณะของนักเรี ยนในแต่ละห้ อง
2. ทาหน้ าที่ประเมินผลการเรี ยนการสอน
3. ทาหน้ าที่ช่วยส่งเสริมและปรับปรุงการเรี ยนการสอน อันได้ แก่ความเข้ าใจของครูเกี่ยวกับหลักการ
จุดหมาย และโครงสร้ างของหลักสูตร แนะแนวการทาโครงการสอนทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
จัดหาเครื่ องมือประกอบการสอน และแหล่งวิชาการ จัดบรรยากาศทางกายภายในห้ องเรี ยนให้
น่าเรี ยนส่งเสริมให้ ครูปรับปรุงตัวเองทังด้
้ านวิชาการ และวิชาชีพตลอดจนการพยายามให้ ครู
ประเมินผลการเรี ยน
7. การประสานงาน (ภายนอก / ภายใน)
การประสานงาน
การจัดให้ คนในองค์การทางานสัมพันธ์ สอดคล้ องให้ คนในองค์กรทางานสัมพันธ์ สอดคล้ องกัน
โดยจะต้ องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการทางาน อีกทังความร่
้
วมมือในการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกัน มีความคิดความเข้ าใจตรงกัน มีความร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน ไม่เกิด
ความสับสนขัดแย้ งกัน เป็ นสิ่งสาคัญที่เกิดจากการประสานงานที่ดีในองค์กร
หลักการประสานงาน
1. จัดระบบการติดต่อ สื่อสารที่ดีทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กร
2. จัดระบบความร่วมมือที่ดี มีน ้าใจ ไม่วางเฉย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. จัดระบบการประสานงานที่ดี การสังสรรค์ตา่ งๆ เพื่อความเข้ าใจตรงกันและความสัมพันธ์อนั ดีของ
คนในองค์กร
4. จัดให้ คนในองค์กร โดยเฉพาะผู้ปฏิบตั ภิ ารกิจเกิดความชัดเจน ว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
เมื่อไร เพื่อสะดวกแก่การประสานงานในการปฏิบตั งิ าน
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8. การสร้ างความสัมพันธ์ ท่ ดี ีกับบุคลากรหรือหน่ วยงาน (สื่อสารสองทาง)
1.การจัดการศึกษา
ในการจัดกรศึกษาชุมชุนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน เช่น ในด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โดยโรงเรี ยนจะขอความร่วมมือมายังชุมชนในด้ านการเป็ นวิทยากร หรื อเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ให้ กบั นักเรี ยนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นในชุมชนนันๆ
้ เช่น การจักสาน การทอเสื่อ เป็ นต้ น ซึง่ ชุมชนจะเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ที่สาคัญที่โรงเรี ยนจะให้ นกั เรี ยนไปศึกษาหาความรู้ หรื อดาเนินการได้ โดยเชิญคนในชุมชนมา
เป็ นวิทยากร หรื อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าไปศึกษาและฝึ กงานในชุมชนด้ วยตัวเอง ซึง่ คนในชุมชนจะทาหน้ าที่เป็ น
วิทยากรที่คอยให้ ความรู้แก่นกั เรี ยน
นอกจากชุมชนยังมีสว่ นร่วมในด้ านทุนทรัพย์ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆจากชุมชน เช่น ขอบริ จาคเงิน
ทุนการศึกษา จากประชาชนในชุมชนเพื่อมาให้ แก่ผ้ เู รี ยนในสถานศึกษา การทอดผ้ าป่ าต่างๆ และกิจกรรม
ต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ ต้ องใช้ งบประมาณในการดาเนินการจึงต้ องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ซึง่ ก็ได้ รับ
ความร่วมมือด้ วยดีมาโดยตลอด
2. การบริการกิจกรรมเสริม
ในด้ านการบริการกิจกรรมเสริมก็จะเป็ นงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานวันเด็ก งานวันพ่อ งานวันแม่
การประชุมผู้ปกครองต่างๆ เป็ นต้ น โรงเรี ยนจะเชิญคนในชุมชน เพื่อขอความร่วมมือให้ ไปร่วมในกิจกรรม
ต่างๆที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น ซึง่ จากการทากิจกรรมที่ผา่ นมาทางคนในชุมชนก็ได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ในบางกิจกรรมทางโรงเรี ยนก็ต้องอาศัยสถานที่ภายในชุมชนในการทากิจกรรม เช่น วันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์ที่จะให้ นกั เรี ยนไปพัฒนาชุมชนให้ นา่ อยู่หรื อสะอาด ซึง่
ทาชุมชนก็ได้ ให้ ความร่วมมือและส่งเสริมในการทากิจกรรมต่างๆมาโดยตลอด
โรงเรียนช่ วยเหลือชุมชุนในด้ านใดได้ บ้าง
1. ด้ านแหล่ งความรู้
โรงเรี ยนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนโดยตรง ทาหน้ าที่ให้ การศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
และทุกอาชีพ โดยคานึง่ ถึงผลประโยชน์ของชุมชนเป็ นใหญ่ มีการจัดบริหารด้ านต่างๆ ให้ แก่ประชาชนเข้ า
มาใช้ ประโยชน์ เช่น ห้ องสมุด โรงฝึ กงาน หอประชุมฯลฯ ประชาชนสามารถเข้ ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ จากโรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนจะเป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีให้ แก่สมาชิก
ทุกคนในชุมชน โดยเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้ทงด้
ั ้ านวิชาการและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนนันมี
้
การสารวจความต้ องการและศึกษาปั ญหาของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันหาทางแก้ ไขและพัฒนาให้ ดีขึ ้น
กว่าเดิมในทุกๆด้ าน
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2. ด้ านบริการสถานที่
ในด้ านการบริการแก่ชมุ ชนนัน้ โรงเรี ยนจะเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนในท้ องถิ่นมาใช้ บริ การด้ าน
อาคารสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ หรื อบริเวณโรงเรี ยน เพื่อจัดกิจกรรมที่จาเป็ นต่างๆ ได้ เช่น การใช้ สนามกีฬา
ของโรงเรี ยนในการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ การใช้ ห้องสมุดหรื อหอประชุมของโรงเรี ยนในการประชุมชาวบ้ าน
หรื อแสดงการสาธิตและนิทรรศการต่างๆ การจัดโครงการอาหารกลางวันให้ กบั นักเรี ยนยากจน การออก
วารสารหรื อเอกสารสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ เพื่อให้ แพร่ขา่ วสารและความรู้ที่จาเป็ นแก่คนในชุมชน การจัดรายการ
เพื่อการศึกษาทางวิทยุหรื อโทรทัศน์ การติดต่อเจ้ าหน้ าที่มาให้ การรักษาพยาบาล หรื อควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน เป็ นต้ น
3. ด้ านวัฒนธรรมประเพณี
ในด้ านวัฒนธรรมประเพณีโรงเรี ยนมีบทบาทในการส่งเสริ มอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมต่างๆของชุมชนให้
อยูค่ กู่ บั ชุมชน เพื่อให้ วฒ
ั นธรรมนันคงอยู
้
ต่ อ่ ไป ซึง่ สามารถส่งเสริมหรื ออนุรักษ์ได้ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ร่วม
สืบสานและเข้ าไปมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนในท้ องถิ่นนันๆ
้ หรื อร่วมเผยแพร่และให้
ความรู้กบั ประชาชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีตา่ งๆ นอกจากนี ้ยังสามารถจัดกิจกรรมหรื อพิธีการงาน
มหรสพตามประเพณีโดยเป็ นผู้นาให้ แก่ชมุ ชน โดยการส่งเสริมให้ ชมุ ชนนันมี
้ สว่ นร่วมการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีตา่ งๆของตนได้ อย่างเต็มที่
9. การสร้ างขวัญกาลังใจแก่ บุคลากร
ในฐานะที่เราเป็ นผู้นาองค์กร ควรมีหลักยึดว่า “คนทุกคนมีศกั ดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์ ตามที่
บทบัญญัตไิ ว้ รัฐธรรมนูญ เพราะจะทาให้ เราไม่หลงทางในการสร้ างขวัญกาลังใจให้ แก่คนในองค์กร และ
ต้ องเชื่อมันว่า “คนเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ ที่สดุ ” ซึง่ จะทาให้ เราเห็นความสาคัญและคุณค่าของคนในองค์กร
ทาให้ เราเป็ นคนให้ เกียรติคนส่งผลให้ เกิดเป็ นขวัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
แนวทางการสร้ างขวัญกาลังใจ
1. จัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ น่าอยู่ น่าทางาน
2. จัดการแบ่งงานให้ ชดั เจน ใครทาอะไร และทาอย่างไร

3. สร้ างความพึงพอใจในงานด้ วยการมอบหมายงาน ให้ ตรงความรู้ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ
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4. ให้ การยกย่อง ชมเชย บาเหน็จความดีความชอบอย่างเหมาะสม เพื่อตอบแทนการทา
คุณประโยชน์
5. ให้ ความใส่ใจ ดูแลความเป็ นอยูแ่ ละทุกข์สขุ การทางาน ตลอดจนชีวิตประจาวัน
6. ให้ โอกาสแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในความคิดสร้ างสรรค์
7. ให้ โอกาสในการ้ องทุกข์ โดยมีระบบการร้ องทุกข์ตามขันตอนและช่
้
วยเหลือแก้ ปัญหาให้ ตามความ
เหมาะสม
8. ให้ โอกาสแก่คนที่ทาคุณความดี ทาประโยชน์แก่องค์กร ได้ รับพิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง
ก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
ขวัญกาลังใจ คือยาหมอใหญ่ ยาวิเศษที่จะทาให้ คนมีพลังในการทางานอย่างเต็มศักยภาพ
นาไปสูก่ ารทาให้ องค์กรเดินสูค่ วามสาเร็จตามภารกิจเป้าหมาย
10. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (เฉพาะกิจ)
แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ความหมาย
การนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ หมายถึง การบริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
พฤติกรรมขององค์กร ปฏิสมั พันธ์ของบุคคลและกลุม่ บุคคล สมรรถนะ และความร่วมมือของพนักงาน
ภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้ อมของระบบและปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ
นโยบาย (หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตวั อย่าง, 2547)
ความสาคัญของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ประการแรก การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั เิ ป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการนโยบาย ทาให้
กระบวนการนโยบายดาเนินไปอย่างสมบูรณ์ครบวงจร ประการที่สอง ในการกาหนดนโยบาย จุดมุง่ หมายที่
สาคัญ คือ ความต้ องการหรื อความปารถนาที่จะให้ นโยบายมีความถูกต้ อง สมเหตุสมผล และสามารถ
บรรลุผลสาเร็จได้ ประการที่สาม เป้าหมายหลักของการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ คือ ทาอย่างไรจึงจะ
สามารถทาให้ นโยบายนันๆบรรลุ
้
ผลสาเร็จ เพื่อให้ ผลประโยชน์ทงปวงตกต่
ั้
อประชาชนและประเทศชาติ
ดังนันทุ
้ กระเทศจึงพยายามพัฒนาปรับปรุงระบบและวิธีการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด (หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตวั อย่าง, 2547)
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ลักษณะสาคัญของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบตั เิ ป็ นเรื่ องที่มีความสลับซับซ้ อน เนื่องจากมีลกั ษณะที่สาคัญ คือ
ประการที่หนึง่ มีผ้ เู กี่ยวข้ องที่สาคัญมาก อาทิ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ข้ าราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้ องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรประชาชน ประการที่สอง ผู้ที่เกี่ยวข้ องมักมีวตั ถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายที่หลากหลาย และมีความแตกต่างกัน ประการที่สาม การขยายตัวของรัฐบาลและโครงการรัฐ
ต่างๆ จากภารกิจที่มากขึ ้นจนทาให้ โครงการต่างๆตลอดจนอานาจของข้ าราชการและงบประมาณเพิ่มมาก
ขึ ้น โครงการต่างๆจึงมักจะมีขนาดใหญ่ และมีกลไกการทางานจานวนมาก ประการที่สี่ ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานจากหลายกระทรวงในหลายระดับ ประการที่ห้า มีปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึง่
การนานโยบายไปสู่การปฏิบตั มิ กั จะต้ องเผชิญเสมอ ทาให้ การแปลงนโยบายไปสูภ่ าคปฏิบตั มิ ีความ
สลับซับซ้ อนละเปลี่ยนแปลงไปมากขึ ้น (หนิมพานิช, การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ มุมมองในทัศนะทาง
รัฐศาสตร์ การเมือง และรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร และกรณีศกึ ษาของไทย, 2554)

เงื่อนไขหรือปั จจัยในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในทรรศนะของ L.G.Gunn ได้ เขียนบทความที่มีชื่อว่า “ทาไมการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั จิ งึ เป็ น
เรื่ องยาก” โดยมีเงือนไขหรื อปั จจัยดังนี ้
1. ปั จจัยที่อยูเ่ หนือการควบคุมของผู้บริหาร อาทิ ปั จจัยทางกายภาพ ปั จจัยทางการเมือง
2. ทรัพยากรและเวลาที่พอเพียง
3. การผสมผสานของทรัพยากร อันได้ แก่ เงิน กาลังคน ที่ดิน เครื่ องมือ อาคารสถานที่ การผสมผสาน
ทรัพยากรเหล่านี ้ต้ องเป็ นไปตามที่พงึ ปารถนาหรื อเป็ นที่ต้องการ คือ มีมากพอต่อการนานโยบาย
ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่สมั ฤทธิ์ผล ในทางปฏิบตั ปิ ั จจัยนี ้ก่อให้ เกิดปั ญหาคอขวด
4. นโยบายที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นหลักการควรตังอยู
้ บ่ นรากฐานของทฤษฎี สาเหตุและผลที่
เพียงพอเชื่อถือได้ ที่ล้มเหลวเพราะไม่ได้ ตงอยู
ั ้ บ่ นรากฐานของการเข้ าใจปั ญหาที่จะแก้ ไขอย่าง
เพียงพอ
5. ความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลของนโยบายที่ยาวนาน ยิ่งทาให้ มีแนวโน้ มล้ มเหลว เพราะทาให้
ความสัมพันธ์เชิงตอบแทนซึ่งกันและกัน ระหว่างการเชื่อมโยงต่างๆ ยิ่งมีความสลับซับซ้ อน
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6. ความสัมพันธ์เชิงพึง่ พาควรมีน้อย ไม่จาเป็ นต้ องพึง่ พาตัวแทน การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
มากนักควรมีจานวนน้ อยและมีเฉพาะที่สาคัญ
7. ความเข้ าใจและเห็นด้ วยในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ควรนามาจากัดความให้ ชดั เจน เจาะจง เป็ นที่
เข้ าใจ และได้ รับการเห็นด้ วย ทังนี
้ ้ถ้ าทุกคนเข้ าใจและเห็นด้ วยในวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เหล่านัน้ การทีจะทาให้ การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั บิ รรลุผลที่ดีหรื อที่สมบูรณ์ทาได้ ไม่ยาก
8. งานที่ได้ รับการระบุออกมา จะต้ องมีรายละเอียด รวมทังผลที
้ ่เกิดขึ ้นตามมา ซึง่ ผู้ที่จะระบุ
รายละเอียด ได้ แก่ผ้ ทู ี่มีสว่ นร่วมในการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
9. การสื่อสารและการประสานงาน Hood ตังข้
้ อสังเกตว่า การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิทีดีที่
สมบูรณ์ที่สามารถทาให้ บรรลุผลได้ จะต้ องมีระบบบริ หารแผนแบบหนึ่งเดียว
10. การปราศจากการต่อต้ านคาสัง่ Hood ใช้ วลีวา่ “การเชื่อฟั งที่ดี”
(หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตวั อย่าง, 2547)
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11. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการปฏิบัติ
1. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planning for Change)
2. การนาแผนการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (Implementing Change)
ประกอบด้ วยขันตอนและข้
้
อพิจารณาต่างๆ ดังนี ้
2.1 การกาหนดกลยุทธ์ในการนาแผนการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
2.2 การสื่อสารความเข้ าใจถึงแผนการเปลี่ยนแปลง
2.3 การจัดแบ่งงาน
2.4 การจัดกาลังคน
2.5 การจัดระเบียบวิธีการดาเนินงาน
2.6 การพัฒนาบุคคล
2.7 การทาให้ การเปลี่ยนแปลงกลายเป็ นแบบแผนวัฒนธรรมขององค์การ
2.8 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงนัน้
3. การติดตามประเมินผล การรักษาผลการเปลี่ยนแปลง (Evaluating and Maintaining Change)

