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งานบริหารทั่วไป 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ดูแลงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี  
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง และทะเบียนค าสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน 
4. จัดท ารายงานประจ าปี 
5. จัดท าวารสารโรงเรียน 
6. ตรวจ ก ากับ ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
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ไม่อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการท างานของฝ่ายบริหารจัดการ 

 

อธิการิณี/ผู้อ านวยการ 

อธิการิณีและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 

อธิการิณี/ผู้อ านวยการ                                                                           

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย/หัวหน้างาน 

อธิการิณี/ผู้อ านวยการ 

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย/หัวหน้างาน/ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง 

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย/ 

หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ส้ินสุด 

แต่งตั้งหวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน 

 

จดัท าโครงสร้างบริหารงาน

โรงเรียน 

 จดัท าแผนพฒันาโรงเรียน 

โรงเรียน 

 
พิจารณา 

พิจารณา 

จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 

โรงเรียน 

 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานประจ าปี 

โรงเรียน 

 ประเมินผลการปฏิบติังานของแตล่ะฝ่าย 

 

สรุปผลการปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย 
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ระเบียบปฏิบัติ 

1. อธิการิณี/ผู้อ านวยการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

2. อธิการิณี/ผู้อ านวยการร่วมกับหัวหน้าฝ่ายจัดท าโครงสร้างบริหารงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

3. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 

4. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน าแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับร่างเสนออธิการิณี/ผู้อ านวยการพิจารณา 

4.1 กรณีไม่อนุมัติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายทบทวนน าเสนออีกครั้ง 

4.2 กรณีอนุมัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ จัดท ารูปเล่มแจกหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระ  

และน าข้ึนเว็บไซต์โรงเรียน 

5. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และหัวหน้างานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

6. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน ารูปเล่มของแผนปฏิบัติงานประจ าปีเสนออธิการิณี/ผู้อ านวยการ 

7. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดท าใบเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

จากอธิการณี/ผู้อ านวยการ 

8. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หรือผู้รับผิดชอบงาน ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจ าปี 

9. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย สรุปผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย ลงในแบบรายงานผลการด าเนินงานของฝ่าย ส่งที่

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ 
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งานธุรการและประชาสัมพันธ์ 

  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรมของโรงเรียน 
2. ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน 
3. งานบริการและประสานงานอ่ืน ๆ 

 

 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการท างานของงานธุรการและประชาสัมพันธ์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ส้ินสุด 

การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลต่าง ๆ 

 

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

เรียน 

 

การบริการและประสานงานอ่ืน ๆ 

 

ด าเนินการตามระเบียบปฏิบติังาน 
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ระเบียบปฏิบัติงาน 

1. การรับโทรศัพท์ 

  1.1 ตอบค าถามทั่วไปทางโทรศัพท์และอ านวยความสะดวกให้แก่ครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง,บุคคลทั่วไป 

2. ตอบค าถามทั่วไป 
2.1 อ านวยความสะดวกและให้ค าตอบเกี่ยวกับข้อมูลโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆที่ผู้สอบถามอยากทราบ 

รายละเอียดของโรงเรียน 
3. ให้บริการความสะดวกกับนักเรียน,ครู,ผู้ปกครอง,บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ 

  3.1บริการเรียกนักเรียนพบผู้ปกครอง 
  3.2บริการผู้ปกครองที่ต้องการพบคุณครู 
  3.3 บริการรับฝากของ 
  3.4 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่เพ่ือเรียกช่างซ่อมแอร์ และงานซ่อมทั่วไป 
  3.5 ประสานงานระหว่าง (ครู, พนักงานขับรถ) ผู้ประสงค์จะใช้รถโรงเรียนเพื่อน านักเรียนไปท ากิจกรรม  
               ภายนอกโรงเรียน 
4. การให้บริการผู้ปกครองรับนักเรียนกลับก่อนเวลา 
 4.1 ครูที่รับผิดชอบงานธุรการจัดเตรียมแฟ้มแบบฟอร์มลงชื่อผู้ปกครอง นักเรียนเวลากลับและเหตุผลการ 
กลับก่อนเวลาไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 4.2 ผู้ปกครองติดต่อรับนักเรียนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ลงชื่อนักเรียนลงชื่อผู้รับและลงเวลารับ 
 (บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองที่นักเรียนอยู่ในปกครอง เป็นผู้มีสิทธิ์รับนักเรียนกลับก่อนเวลา กรณีมีกิจธุระที่จ าเป็นเท่านั้น)  
 4.3 ครูที่รับผิดชอบงานธุรการ-ประชาสัมพันธ์สอบถามสาเหตุการรับกลับและมอบบัตรอนุญาตออกนอก 
โรงเรียนให้ผู้มารับนักเรียน บัตร 1 ใบ ต่อนักเรียน 1 คน (กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่สามารถมารับ นักเรียนกลับก่อนเวลา
ได้ต้องมีใบมอบฉันทะให้กับบุคคลที่จะมารับนักเรียนแทน พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้   1.จดหมายมอบฉันทะ 2. ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนบิดา-มารดาหรือผู้ปกครองที่นักเรียนอยู่ในปกครอง  3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
ฉันทะ เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง เอกสารให้ครบทุกฉบับยื่นให้กับครูที่รับผิดชอบงานธุรการ -ประชาสัมพันธ์หรือ
ผู้ปกครองควรโทรศัพท์มาแจ้งทางโรงเรียนเพื่อให้รับทราบก่อน         
 4.4  เมื่อผู้ปกครองรับบัตรแล้วครูที่รับผิดชอบงานธุรการ-ประชาสัมพันธ์ติดต่อไปที่ห้องเรียนเพ่ือแจ้งให้ 
นักเรียนทราบ                    
 4.5 เมื่อนักเรียนลงมาแล้วผู้ปกครองน าบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียนให้กับครูประจ าหน้าที่เวรที่หน้าประตู  
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5. การให้บริการแก่ครูและนักเรียนในการยืม-คืนอุปกรณ์ใช้ในงานพิธีการ อาทิ  แฟ้มกล่าวรายงาน 
    พาน    ผ้ารองพาน  เชิงเทียน ฯลฯ 
 5.1 ครูที่รับผิดชอบงานธุรการจัดเตรียมสมุดยืม-คืนอุปกรณ์ 
 5.2 ผู้เบิกลงบันทึกการเบิก-ยืมอุปกรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย  2 วัน และแจ้งวันเวลาขอรับอุปกรณ์ 
 5.3 ครูที่รับผิดชอบงานธุรการเช็คดูรายละเอียดที่เบิกแล้วจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามจ านวนที่ 
ขอเบิก-ยืมคืน 
 5.5 ครูที่รับผิดชอบงานธุรการตรวจเช็คของให้ครบทุกชิ้นแล้วน าเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย  
6. การให้บริการครูลาออกไปท ากิจธุระนอกโรงเรียน 
  6.1 ครูที่รับผิดชอบงานธุรการจัดเตรียมสมุดเซ็นออกนอกโรงเรียน 
 6.2 ครูขออนุญาตออกไปท ากิจธุระกับท่านอธิการิณี  
 6.3 ครูลงชื่อ-เวลา และแจ้งสาเหตุที่ไปท ากิจธุระ 
 6.4 ครูลงเวลากลับ เมื่อกลับมาถึงโรงเรียน 
7. การรับจดหมายต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  7.1 จดหมายข้าวของโรงเรียนต้องแยกประเภทของจดหมาย  ว่าส่วนไหนเป็นของโรงเรียน 
 7.2 เมื่อทราบรายละเอียดของจดหมาย  จะใส่ชื่อของครูที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึง
เสนอให้ท่านอธิการพิจารณา  หลังจากนั้นต้องลงบันทึก ลงสมุดทะเบียนจดหมายเข้าของโรงเรียน 
 7.3 เมื่อมีบุคคลภายนอกโทรตามเรื่องจดหมาย  ต้องประสานกับครูที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ต่อไป 
8. การรับเงินบริจาคท าบุญของนักเรียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ (เงินท าบุญวันศุกร์) 
  8.1 เมื่อนักเรียนบริจาคท าบุญในห้องเรียนแล้ว  จะนับจ านวนเงินของห้องตนเองตั้งแต่ระดับชั้น อ.3 – ม.6 แล้ว
น าเงินมาส่งงานการเงิน 
 8.2 เมื่อนักเรียนน าเงินบริจาคท าบุญมาส่งที่ห้องธุรการ งานการเงินจะเตรียมแบบฟอร์มให้นักเรียนลงจ านวนเงิน
และเซ็นชื่อก ากับการส่งทุกครั้ง 
 8.3 เมื่อนักเรียนส่งยอดเงินครบทุกชั้นทุกห้องเรียนแล้ว  งานการเงินจะตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าฝาก
ธนาคารในสมุดฝากเงิน “บริจาคท าบุญ”  เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
9. การบริการอาหารและอาหารว่างรับรองแขก/กิจกรรมต่าง ๆ 
 9.1 ตรวจรับใบสั่งอาหารและของว่างที่ครูมาขอเบิกให้ทางครัวจัด 
 9.2 คิดค่าบริการและท าสรุปรายการอาหารและอาหารว่างส่งบัญชีตรวจสอบและเบิกเงินให้คืนร้านค้า 
 9.3 ท าใบรับเงินค่าอาหารส่งบัญชีบันทึกบัญชี 
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ไม่อนุมติั 

งานวิจัยนโยบายและแผน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานโรงเรียนของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน 
2. จัดท าแบบวิเคราะห์องค์กรและสภาพแวดล้อมขององค์กรร่วมกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง (SWOT Analysis) 
3. จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน ร่วมกับฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. จัดท างานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการท างานของงานวิจัยนโยบายและแผน 

 

 

หัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 

 

อธิการิณี/ผู้อ านวยการ                                                                           

ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

หัวหน้างาน 

หัวหน้างาน 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ส้ินสุด 

จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียน 
 

พิจารณา 

ท าแบบสอบถาม 

โรงเรียน 

 

วเิคระห์และสรุปผลขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

โรงเรียน 

 

รายงานผล 
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ระเบียบปฏิบัติ 

1. หัวหน้างาน ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจเสนอท่านอธิการพิจารณาอนุมัติ 

2. หัวหน้างาน น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการอนุมัติแล้ว มาด าเนินการสุ่มให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

และชุมชนท า 

3. เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผล 

4. จัดท ารูปเล่มและรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
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งานการเงินและบัญชี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. รับค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าเรียนเสริมในด้านต่าง ๆ 
2. จัดท างบประมาณโรงเรียน 
3. วางแผน  ประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท างบประมาณการโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายใน

แต่ละปีการศึกษา 
4. จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
5. จัดท าบัญชีเงินเดือน จัดเงินพิเศษครู  พนักงาน  ครูต่างชาติ  ครูพิเศษ 
6. จัดท าบัญชีโรงเรียนและบัญชีร้านค้า 

 
 
 
 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการท างานของงานการเงินและการบัญชี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ส้ินสุด 

งานการเงิน 

 

งานงบประมาณ 

 

การจดัท าบญัชีโรงเรียนและร้านคา้ 

 

ด าเนินการตามระเบียบปฏิบติังาน 
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ระเบียบปฏิบัติ 

งานการเงิน 

1. การจัดเตรียมเอกสารการเงินให้เป็นปัจจุบัน 
1.1 พิมพ์รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียน อนุบาล 1 – มัธยม 6 (นักเรียนเก่า) 

  1.2 พิมพ์รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียน อนุบาล 1- มัธยม 6 (นักเรียนใหม่) 
  1.3 จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนทุน,นักเรียนยกเว้นค่าธรรมเนียมบางส่วน,นักเรียนยกเว้นค่าธรรมเนียมเรียนทั้งหมด 
  1.4 พิมพ์รายชื่อนักเรียนใหม่เพ่ือวัดตัวตัดชุดนักเรียน,ชุดนอน,ที่นอน,ชุดเนตรนารีและอุปกรณ์แรกเข้า 
  1.5 ใบทวงค่าธรรมเนียมเรียน,และใบผ่อนผันค่าธรรมเนียมการเรียน 
  1.6 ใบสมัครเรียน,ใบมอบตัว,ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์ และใบสมัครสมาชิกสามาคมผู้ปกครองและครู 
 
 
2. การรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน 
  2.1 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารจัดการก าหนดวันรับสมุดพกพร้อมช าระค่าธรรมเนียมเรียนที่หอประชุมและใน
ห้องเรียนโดยครูประจ าชั้นเป็นผู้รับเงินในรูปของแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
  2.2 การเงินจัดเตรียมเอกสารการรับเงินและรับสมุดพกให้ครูประจ าชั้น 
  2.3 ผู้ปกครองที่ไม่พร้อมช าระให้เขียนใบผ่อนผันที่งานการเงินเตรียมไว้ 
  2.4 เมื่อหมดเวลารับที่หอประชุมและห้องเรียนคุณครูประจ าชั้นเป็นผู้น าเงินส่งที่ห้องธุรการ 
(เซ็นชื่อผู้ส่งลงจ านวนเงินที่ส่ง)  
  2.5 ครูห้องธุรการและครูที่มีรายชื่อช่วยงานการเงินในวันดังกล่าวเช็ครายชื่อนักเรียนให้ตรงกับจ านวนเงิน ที่จ่าย
กับครูประจ าชั้นให้เรียบร้อย จากนั้นพิมพ์รายละเอียดของเช็คเพ่ือน าฝากธนาคารต่อไป 
  2.6 งานการเงินและงานบัญชีตรวจเช็ครายละเอียดการรับเงินให้ครบและตรงกัน เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงน าฝาก
ธนาคาร 
  2.7 นักเรียนที่ไม่ได้ช าระในวันที่ก าหนดสามารถจ่ายที่ห้องธุรการ-การเงินได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ ที่เปิดท าการใน
เวลา 6.30-17.00 น.      
  2.8 ระยะเวลาช าระค่าธรรมเนียมการเรียนนักเรียนต้องช าระค่าธรรมเนียมให้เสร็จสิ้นก่อนสอบกลางภาค   
เรียนทุกคน (ยกเว้นคนที่ติดปัญหาด้านการเงินสามารถผ่อนช าระเป็นงวดได้แต่ต้องช าระให้ครบก่อน  
สอบปลายภาคเรียนทุกคน) 
3. การรับเงินค่าเรียนพิเศษ 
  3.1 ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ท าใบสมัครเรียนพิเศษวันจันทร์-วันเสาร์ให้กับครูประจ าชั้นเพื่อน าแจกให้กับนักเรียน 
  3.2 นักเรียนยื่นใบสมัครค่าเรียนพิเศษพร้อมแนบเงินส่งที่ครูประจ าชั้นตามวันเวลาที่ก าหนดในใบสมัคร 
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  3.3 ครูประจ าชั้นน าส่งใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัครเรียนที่งานการเงินเป็นรายวัน 
  3.4 งานการเงินออกใบเสร็จและออกรายงานรับประจ าวันน าเสนอท่านอธิการเซ็นรับทราบจากนั้นน าเงิน   ฝาก
ธนาคารและน าใบเสร็จแจกให้กับนักเรียนในชั้นเรียนในวันถัดไป 
  3.5 กรณีท่ีผู้ปกครองไม่สะดวกท่ีจะฝากเงินกับนักเรียน ผู้ปกครองสามารถมาจ่ายด้วยตนเองที่ห้องธุรการ- การเงิน 
เจ้าหน้าที่งานการเงินเป็นผู้รับเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ปกครอง 
  3.6 เจ้าหน้าที่งานการเงินจัดท าสมุดเช็คชื่อแจกครูประจ าชั้นเพื่อเช็คเวลาเรียนและจ านวนนักเรียนที่เรียนพิเศษ 
  3.7 เมื่อเริ่มเรียนได้ครบ1เดือนงานการเงินจะเตือนครูประจ าชั้นให้ส่งรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนพิเศษทุกคนที่
ห้องธุรการ 
  3.8 เจ้าหน้าที่งานการเงินเช็คจ านวนนักเรียนค้างจ่ายและออกจดหมายทวงเป็นระยะๆ นักเรียนทุกคนต้อง 
ช าระค่าเรียนพิเศษให้ครบทุกคนก่อนสอบปลายภาคเรียน  
 
4. การรับเงินค่ากิจกรรมต่าง ๆ 
  4.1ครูประจ าชั้นส่งเงินกิจกรรมต่างๆที่เก็บจากนักเรียนรายวัน โดยลงบันทึกส่งในสมุดรับเงินรายวันที่ 
งานการเงินจัดเตรียมไว้ให้ 
  4.2 เจ้าหน้าที่งานการเงินออกรายงานการรับเงินประจ าวันน าเสนอท่านอธิการเซ็นรับทราบประจ าวัน 
(แยกประเภทของกิจกรรม)และน าเงินฝากธนาคารในวันถัดไป 
  4.3 เมื่อครูส่งเงินครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้วเจ้าหน้าที่การเงินสรุปรายรับ-จ่ายทั้งหมดน าเสนอท่าน                
อธิการเซ็นรับทราบ 
5. การบันทึกข้อมูลและออกใบเสร็จรับเงิน 

5.1 เจ้าหน้าที่งานการเงินเช็ตโปรแกรมค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนให้ครบและถูกต้อง 
  5.2นักเรียนที่ช าระค่าธรรมเนียมเรียนในวันที่โรงเรียนก าหนดช าระพร้อมรับสมุดพกซึ่งเป็นวันเสาร์ของทุกเทอม
เจ้าหน้าที่การเงินจะออกใบเสร็จและแนบใบเบิกราชการ(กรณีที่แจ้งความจ านงไว้)ในวันอาทิตย์    
และน าแจกให้กับนักเรียนในห้องเรียนในวันจันทร์ 
  5.3นักเรียนที่ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนที่เคาน์เตอร์การเงิน เจ้าหน้าที่งานการเงินจะออกใบเสร็จให้  เรียบร้อย
ทันที 
6. การออกรายงานรายรับประจ าวัน 
  6.1 ออกรายงานค่าธรรมเนียมการเรียน น าเสนอท่านอธิการเซ็นรับทราบ 
 6.2 ออกรายงานค่าธรรมเนียมการเรียนอื่น น าเสนอท่านอธิการเซ็นรับทราบ 
7 การเบิก-จ่ายเงิน 
   7.1 เขียนเช็คสั่งจ่ายค่าจ้างท าของ, ค่าบริการ, ค่าสินค้าต่าง ๆ ประจ าเดือน 
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 7.2 หักภาษี ณ ที่จ่าย น าจ่ายสรรพากรทุกสิ้นเดือน 
8 การสรุปรายจ่าย – เงินสดย่อย  ประจ าเดือน 
  8.1 ครูสามารถขอใบเบิกเงินสดย่อยกรณีที่ค่าใช้จ่ายไม่เกิน  5,000  บาท 
 8.2 ครูที่ต้องการเบิกเงินเพ่ือใช้ในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ขอเอกสารการเบิกเงินไปเขียนให้เรียบร้อยแล้วน าส่งที่
การเงิน  เจ้าหน้าที่การเงินตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วน าเสนอท่านอธิการเซ็นอนุมัติ 
 8.3 เมื่อครบก าหนด  15  วัน งานการเงินจะสรุปเงินสดย่อยที่จ่ายไปท้ังหมดเพ่ือตั้งเบิกรอบครึ่งเดือนน าเสนอท่าน
อธิการเพ่ือขออนุมัติการเบิกชดเชยเงินสดย่อย 
 8.4 เมื่อสิ้นเดือน  การเงินจะสรุปเงินสดย่อยท่ีจ่ายไปทั้งหมด เพ่ือตั้งเบิกรอบสิ้นเดือนน าเสนอท่านอธิการ เพื่อขอ
อนุมัติการเบิกชดเชยเงินสดย่อย 
 
9. การสรุปรายรับ – จ่ายของแต่ละกิจกรรม 
 9.1 แนบรายละเอียดรายรับประจ าวันของแต่ละกิจกรรม 
 9.2 รวบรวมใบเสร็จรับเงินที่คุณครูซื้อของ (ที่เป็นรายจ่ายของกิจกรรม) ให้ครบตามที่เบิก 
 9.3 พิมพ์รายละเอียดรายรับ หักค่าใช้จ่าย สรุปยอดคงเหลือ น าเสนอท่านอธิการ 
10. การสรุปเงินเดือนครูพิเศษ, ครูต่างชาติ, เงินพิเศษครูประจ า – ครูพิเศษ ประจ าเดือน 
 10.1 เช็คจ านวนชั่วโมงของอาจารย์พิเศษ เพ่ือค านวณยอดเงินค่าสอนและจัดเตรียมซองเงินอาจารย์พิเศษ 
 10.2 เช็คชื่อครูต่างชาติ เพ่ือความถูกต้อง และจัดเตรียมซองเงิน เพื่อให้ฝ่ายบัญชีจัดซองเงินเดือนให้ครูต่างชาติ 
 10.3 เช็คชื่อครูประจ าและค านวณเงินพิเศษที่จะได้รับในแต่ละเดือนให้ครูประจ า  และครูพิเศษที่สอนกิจกรรม 
จัดเตรียมซองให้ครบให้ฝ่ายบัญชีจัดซองเงินเพ่ือแจกครู 
11. การตรวจเช็ค-ติดตามยอดค้างช าระค่าธรรมเนียมการเรียน พร้อมออกใบทวงค่าธรรมเนียมการเรียน 
  11.1 ออกรายงานยอดนักเรียนค้างช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
  11.2 ออกรายงานยอดนักเรียนค้างช าระค่าเรียนพิเศษ 
  11.3 เช็คชื่อนักเรียนจากสมุดเช็คชื่อในห้องเรียน 
  11.4 ออกใบทวงค่าธรรมเนียมการเรียนส าหรับนักเรียนที่ค้างช าระเป็นระยะๆให้ครบก่อนสอบปลายภาค 
  11.5 ออกใบทวงค่าเรียนพิเศษส าหรับนักเรียนที่ค้างช าระเป็นระยะๆให้ครบก่อนสอบปลายภาค 
งานงบประมาณ 

1.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ ที่สอดคล้องกับผลการ การวิเคราะห์และ 
พัฒนานโยบายทางการศึกษา การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์ความเหมาะสม 
กับสภาพปัญหาหรือความจ าเป็นของสถานศึกษา 

1.2  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ได้แก่  การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ การโอน 
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เงินงบประมาณ การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การจัดการทรัพยากร เช่น การระดม 
ทรัพยากร การจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 1.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ  รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 1.4 การบริหารการเงินและการบัญชี ได้แก่ การเบิกเงินจากคลังหรือหน่วยเบิกเงิน การรับเงินการ 
เก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน(ถ้ามี) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) การจัดท าบัญชีการเงิน การ 
จัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 1.5  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ได้แก่ การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาการ 
จัดหาพัสดุ การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมดูแล 
บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
 1.6 ส่งงบประมาณให้ส่วนกลางตรวจสอบ และอนุมัติโดยเจ้าคณะแขวงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
การจัดท าบัญชีโรงเรียน 

2.1  รับเอกสารการรับเงิน 
- ตรวจสอบรายงานการรับเงิน และสมุดเงินสด ทุกวัน 
- ตรวจสอบเอกสารการน าเงินฝากธนาคาร 
- จัดท าใบส าคัญรับ แนบ รายงาน และบันทึกบัญชี ทางคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม และน าส่งส่วนกลางทุกสิ้นเดือน  

2.2 รับเอกสารการจ่ายเงิน 
 เงินสดย่อย 

- ตรวจสอบใบเบิกเงินสดย่อยและใบเสร็จรับเงิน  
- ตรวจสอบใบสรุปการเบิกชดเชยเงินสดย่อย และใบเบิกเงินสดย่อย 
- จัดท าใบส าคัญจ่ายแนบ ใบสรุปเงินสดย่อยและใบเบิกเงินสดย่อย และบันทึกบัญชีทาง 
   คอมพิวเตอร์ด้วย   โปรแกรมส าเร็จรูป 
- จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินเข้าแฟ้ม และน าส่งส่วนกลางทุกสิ้นเดือน 

           การจ่ายด้วยเช็ค/ถอนเงินจากธนาคาร 
- รวบรวมเอกสารทั้งหมด เพ่ือท าเช็คหรือถอนเงินจากธนาคาร 
- จัดท าใบส าคัญจ่าย 
- ตรวจสอบความถูกต้อง 
- เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
- จัดท าใบถอนเงินจากธนาคาร / ขอเช็คจากผู้บริหาร 
- ลงลายมือชื่อ  
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- บันทึกบัญชีทางคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
- จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินเข้าแฟ้ม และน าส่งส่วนกลางทุกสิ้นเดือน 
- จัดท างบการเงิน ส่งส่วนกลาง ทุกสิ้นเดือน 

การจัดท าบัญชีร้านค้า 
3.1 รับเอกสารการรับเงินร้านค้า 

- ตรวจสอบรายงานการรับเงินร้านค้าทุกวัน 
- ตรวจสอบเอกสารการน าฝากเงินธนาคาร 
- จัดท าใบส าคัญรับแนบรายงานและบันทึกบัญชีร้านค้าทางคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม          

ส าเร็จรูป 
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและน าส่งส่วนกลางทุกสิ้นเดือน 

3.2 รับเอกสารการจ่ายเงินร้านค้า 
- ตรวจสอบใบเบิกสรุปเงินค่าใช้จ่ายร้านค้า 
- จัดท าใบส าคัญจ่าย 
- เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
- จัดท าใบถอนเงินจากธนาคาร 
- ลงลายมือชื่อ 
- บันทึกบัญชีทางคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
- จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินเข้าแฟ้ม และน าส่งส่วนกลางทุกสิ้นเดือน 
- จัดท างบการเงิน ส่งส่วนกลางทุกสิ้นเดือน 

4. การรับเงินจ าหน่ายคูปองร้านค้า/ห้องเรียน 
 - จัดคูปองให้ผู้ที่มีหน้าที่จ าหน่ายไปจ าหน่ายตามจุดบริการจ าหน่ายคูปอง/และจัดคูปองเพ่ือจ าหน่ายในห้องเรียน 
 - ตรวจสอบความถูกต้องของเงินและคูปองที่จ าหน่าย 
 - จัดท ารายงานส่งฝ่ายบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
5. การจ่ายเงินร้านค้า 
 - ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จให้ถูกต้อง 
 - จัดท าสรุปการจ่ายเงินส่งบัญชีตรวจสอบและให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 - จ่ายเงินตามใบเสร็จที่ถูกต้องตามร้านค้าต่าง ๆ ที่มาเก็บเงิน 
6. งานจัดเตรียมซองเงินของครู/พนักงาน 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง 
2. จัดซองมอบให้ผู้บริหารแจกครู/พนักงาน 
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7.  งานเช็คเงินไปธนาคาร/เงินจ าหน่ายคูปอง 
1. ตรวจสอบยอดเงินฝากกับใบน าฝากธนาคารให้ถูกต้อง 
2. มอบให้ครูการเงินไปฝากธนาคาร 

8. งานไปธนาคาร 
 -ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างเงินและใบฝาก/ใบถอน 
 -ไปด าเนินการที่ธนาคารให้เรียบร้อยทุกวันทั้งฝากและถอนเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

งานสารบรรณ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ด าเนินการรับหนังสือ/เอกสารต่าง ๆ 
2. ระบุชื่อผู้เกี่ยวข้อง อาทิ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  แล้วเสนอผู้อ านวยการ 
3. ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ/เอกสาร   
4. ส่งหนังสือ/เอกสารไปยังฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. โต้ตอบหนังสือและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
6. พิมพ์จดหมายเวียน จดหมายออก ค าสั่งภายใน/ภายนอกของโรงเรียน 
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการท างานของงานสารบรรณ 

จดหมายเข้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ลงทะเบียนจดหมายเขา้ในจดหมายและสมุดทะเบียนรับ-ส่ง

หนงัสือจดหมายเขา้พร้อมช่ือผูรั้บผิดชอบ 

เขียนช่ือหวัหนา้ฝ่าย/หวัหน้างาน/หวัหนา้กลุ่มสาระ  

พิจารณา 

เสนอผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ รับจดหมายเขา้ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

ผูอ้  านวยการ 

น าเอกสารทั้งชุด

เก็บเขา้แฟ้ม 

ส้ินสุด 
ตน้ฉบบัเก็บเขา้แฟ้มเรียงตามเลขท่ี แยกเป็น 

จดหมายเขา้ราชการ / จดหมายออกเอกชน 

ส้ินสุด 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

ไม่อนุมติั 

อนุมติั 

ถ่ายเอกสารจดหมายเขา้ ให้หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน/

หวัหนา้กลุ่มสาระ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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Flow Chart  แสดงข้ันตอนการท างาน 

จดหมายออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ด าเนินการพิมพต์น้ฉบบั และน าส่งหวัหนา้ฝ่าย/หัวหนา้

งาน/หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

พิจารณา 

เสนอผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ รับฉบบัร่างจดหมายออก ด าเนินการลงทะเบียนเลขท่ี 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน/หวัหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้/ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ผูอ้  านวยการ 

น าจดหมายออกส่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และด าเนินการจดัเก็บ 

ส้ินสุด 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

ไม่แกไ้ข 

ตรวจสอบความ

ครบถว้นและถูกตอ้ง 

หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน/หวัหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้/หวัหนา้งานสารบรรณ/  

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ไม่ลงนาม/อนุมติั 

ลงนาม/อนุมติั 

แกไ้ข 
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Flow Chart  แสดงข้ันตอนการท างาน 

ค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ประสานงานกบัหวัหนา้งานบุคลากรเพ่ือน าค  าสั่งแต่งตั้งตามแบบ

แสดงความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ด าเนินการลงสมุดเลขทะเบียน 

ภายนอก 

ด าเนินการพิมพต์ามแบบแสดงความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

น าเสนอผูอ้  านวยการ 

ลงนามอนุมติั 

ให้ครูเซ็นรับทราบ 

ตน้ฉบบัให้ครูท่ีเก่ียวขอ้งน าไปเก็บเป็นหลกัฐานเพ่ือใส่แฟ้มสะสมงาน 

ส าเนาค าสั่งเก็บใส่แฟ้มเรียงตามเลขท่ี 

ส้ินสุด 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/

ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/

ผูรั้บผิดชอบ 

ผูอ้  านวยการ 

ผูอ้  านวยการ 

แกไ้ข 

พิจารณา 
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Flow Chart  แสดงข้ันตอนการท างาน 

ค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

รับค าสัง่ฉบบัร่างจากหวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน/หวัหนา้กลุ่มสาระ/

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ด าเนินการลงสมุดเลขทะเบียน 

ภายใน 

ด าเนินการพิมพต์ามแบบแสดงความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

น าเสนอผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

ไม่มีแกไ้ข 

แกไ้ข 

ลงนามอนุมติั 

ติดประกาศให้ครูเซ็นรับทราบ 

ตน้ฉบบัให้ครูท่ีเก่ียวขอ้งน าไปเก็บเป็นหลกัฐานเพ่ือใส่แฟ้มสะสมงาน 

ส าเนาค าสั่งเก็บใส่แฟ้มเรียงตามเลขท่ี 

ส้ินสุด 

หวัหนา้งานสารบรรณ/ผูรั้บผิดชอบ 

หวัหนา้งานสารบรรณ/

ผูรั้บผิดชอบ 

ผูอ้  านวยการ 

ผูอ้  านวยการ 

พิจารณา 
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ระเบียบปฏิบัติ 
1. จดหมายเข้า 

1.1. รับจดหมายเข้า  เขียนชื่อหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2. เสนอผู้อ านวยการ 
  1.3. น าจดหมายเข้าแล้วลงทะเบียนในจดหมาย และลงในสมุดทะเบียนรับ – ส่งจดหมายเข้า 
  1.4. ถ่ายเอกสารจดหมายให้กับหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ /ผู้ที่เก่ียวข้อง  
  1.5. ต้นฉบับเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามเลขที่    แยกเป็นจดหมายเข้าราชการ, จดหมายเข้าเอกชน 
  1.6. กรณีไม่อนุมัติ  ต้นฉบับเก็บเข้าแฟ้ม  แยกเป็นจดหมายเข้าราชการ, จดหมายเข้าเอกชน 
2. จดหมายออก 
  2.1. ผู้รับผิดชอบร่างจดหมายออก  น าส่งงานสารบรรณ เพ่ือพิจารณาปรับแก้แล้วส่งงานจัดพิมพ์ 
  2.2. งานสารบรรณตรวจทานความถูกต้อง 
  2.3. งานสารบรรณน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาลงนามอนุมัติ 
  2.4. ผู้อ านวยการอนุมัติแล้ว  ถ่ายส าเนาเอกสารจดหมายออกเป็นสองชุด  ชุดที่หนึ่งเรียงตามเลขที่เก็บท่ีห้องสาร
บรรณ  ชุดที่สองหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / ผู้ที่เก่ียวข้องน าไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ส่วน
ฉบับจริงส่งให้กับหน่วยงานที่ระบุในจดหมายออก 
  2.5. กรณีไม่อนุมัติ ส่งคืนหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบ
และแก้ไข และน าเสนอผู้อ านวยการอีกครั้ง 
3. ค าสั่งภายนอก / ค าสั่งภายใน 
  3.1. ผู้รับผิดชอบร่างค าสั่งภายนอก / ค าสั่งภายใน ด าเนินการลงสมุดเลขทะเบียนซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย  และ
น าส่งพิมพ์ 
  3.2. หัวหน้าฝ่าย / หวัหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / ผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบต้นฉบับค าสั่งภายใน / 
ค าสั่งภายนอก กรณีท่ีมีการแก้ไขน าส่งคืนผู้พิมพ์เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
  3.3. น าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  3.4. คุณครูรับทราบค าสั่งภายนอก / ค าสั่งภายในพร้อมเซ็นชื่อรับทราบ 
  3.5. ถ่ายเอกสารค าสั่งเรียงตามเลขที่เก็บที่ห้องสารบรรณ  ต้นฉบับให้หัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
4. บัญชีเงินเดือนครู 
  4.1. พิมพ์รายชื่อครูพร้อมเงินเดือน และหักเงินสมทบ 3 % ตามแบบตารางที่ สช. ก าหนด 
  4.2. น าบัญชีส่งธนาคารกรุงไทย สาขาที่เตียน  ตามโปรแกรมเงินเดือนของธนาคารกรุงไทย 
เนื่องจากรับเงินเดือนโดยผ่ายระบบธนาคาร 
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  4.3. น าเงินสมทบ 3 %  เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และน ารายชื่อครูส่ง กองทุนสงเคราะห์  
ทุกเดือน 
  4.4. น าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย ของครูยื่นที่กรมสรรพกรทุกต้นเดือน 
5. บัญชีรายช่ือนักเรียนรับอุดหนุนรายหัว 
  5.1. ติดตั้งโปรแกรม  PSIS  ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
  5.2. บันทึกข้อมูลสถานศึกษา   บันทึกข้อมูลบุคลากร 
  5.3. บันทึกข้อมูลนักเรียน โดยแยกเป็นชั้น  และแยกเป็นห้อง  ตั้งแต่ อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือน าส่ง  
สช.  ทุกเดือนเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายหัว 
6. บัญชีรายช่ือนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี 
  6.1. ท าบัญชีจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิ.ย.  เสนอ   สช.  
  6.2. พิมพ์รายชื่อนักเรียนแยกเป็นชั้น  เป็นห้อง ตามตารางที่ก าหนดเพ่ือให้ผู้ปกครองเซ็นรับเงินเพื่อเป็นหลักฐาน 
  6.3. น ารายชื่อนักเรียนแต่ละคน แต่ละห้องตัดชื่อใส่ถุงเพ่ือเตรียมใส่เงินให้กับผู้ปกครอง 
  6.4. ออกจดหมายเพ่ือแจ้งให้กับผู้ปกครองมารับเงินกับครูประจ าชั้น 
7. บัญชีรายช่ือนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
  7.1. ท าบัญชีจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10  มิ.ย   เสนอ  สช.  
 7.2. ติดต่อบริษัทที่ได้รับเลือกจาก สช.  เป็นผู้แทนในการจ าหน่ายนม 
  7.3. ด าเนินการแจกนมให้นักเรียนดื่มในแต่ละวัน  และออกจดหมายให้ผู้ปกครองรับนม               กลับไปดื่มท่ี
บ้านในช่วงปิดเทอม 
8. การบรรจุครู  -  ถอนครู 
  8.1. การบรรจุครู – ถอนครู  โดยการผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการ 
  8.2. แจ้งคุณครูที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการให้น าเอกสารเกี่ยวกับการบรรจุครู – ถอนครู 
  8.3.พิมพ์การบรรจุครู – ถอนครู ตามแบบที่ก าหนดจ านวน 2 ชุด แล้วน าเสนอผู้อ านวยการเพื่อเซ็นรับรอง 
  8.4. น าเก็บใส่แฟ้ม 1 ชุด  อีก 1 ชุด น าส่ง  สช. 
  8.5. ถ่ายเอกสารให้กับคุณครู 1 ชุด   
9. บัญชีครูขาด, ลา, สาย 
 9.1. เช็คครูขาด  ลา  สายเป็นรายวัน   รายเดือน   และเป็นภาคเรียน 
 9.2. เช็คครูขาด  ลา  สาย   เป็นรายปีเสนอฝ่ายบุคลากร 
 
 


