
 

การมอบหมายและพรรณนางาน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 

 

อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
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โรงเรียนอมก๋อยวทิยาคม อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 

ข พรรณนางานโรงเรียนอมก๋อยวทิยาคม ปีการศึกษา 2563 

คํานํา 

 

 โครงสรางการบรหิารงาน การมอบหมายงานและการพรรณนางานเปรียบเสมือนปายชี้ทางในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรแตละตําแหนงงาน ชวยใหเราไดทราบถึงภารกิจ หนาท่ี ของตนเอง ท้ังยังชวย

กําหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน เปนเอกสารแสดงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ สะดวกใน

การศึกษางานในตําแหนง ชวยในการปรับปรุงวิธีการทํางาน ชวยทบทวนการกําหนดตําแหนงงาน ชวยใน

การบริหารงานดานทรพัยากรบุคคลใหงายข้ึน 

 การพรรณนางาน เปนกระบวนการศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และความ

รับผิดชอบในงานท่ีศึกษานั้น ผลการวิเคราะหจะไดขอมูลสําคัญเก่ียวกับงาน 3 ประการ คือ การแสดง

รายละเอียดงาน การระบุลักษณะเฉพาะของงาน และนําไปใชในการประเมินคางานและการแยกประเภท

งาน โดยกําหนดผูรับผิดชอบในการเขียน ซ่ึงอาจจะประกอบดวย ผูบังคับบัญชา เปนผูท่ีรูดีท่ีสุดเก่ียวกับ

ลักษณะงานของผูใตบังคับบัญชาในแตละตําแหนง ผูดํารงตําแหนงงาน  เปนผูรูรายละเอียดของงาน และ

สามารถใหขอมูลกับผูบังคับบัญชารับทราบหนาท่ีงานท่ีรับผิดชอบ แตอาจจะมองเห็นภาพรวมของงานท้ัง

หนวยงานไมชัดเจนเทากับผูบังคับบัญชาและ ฝายบุคคล  ท่ีสําคัญการกําหนดดัชนีความสําเร็จของงาน 

(Key Performance Indicators: KPIs) หรือ เครื่องมือท่ีใชวัดหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตาง 

ๆ ขององคกร ซ่ึงสามารถแสดงในรูปของตัวเลขหรืออัตราสวน เพ่ือวัดหรือสะทอนประสิทธิภาพการทํางาน

ขององคกรหรือหนวยงานตาง ๆ  

 การพรรณนางานทําใหทราบถึงศักยภาพในการบริหารงาน เปนการเปรียบเทียบผลลัพธกับ

เปาหมายท่ีตั้งไว สามารถใชในการทบทวนและตั้งเปาหมาย เพ่ือทราบจุดออนหรือจุดท่ีควรปรับปรุงของ

องคกร เพ่ือการตัดสินใจ เพ่ือการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาองคกรและเพ่ือยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันขององคกร 

       

 

        กลุมบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอมก๋อยวทิยาคม อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 

ค พรรณนางานโรงเรียนอมก๋อยวทิยาคม ปีการศึกษา 2563 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หนา 

คําสั่งโรงเรียนอมกอยวิทยาคม        ก 

คํานํา           ข 

สารบัญ           ค 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนอมกอยวิทยาคม      - 

โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ      - 

พรรณนางานกลุมบริหารวิชาการ        1 

โครงสรางการบรหิารงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน    - 

พรรณนางานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน      19 

โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล      - 

พรรณนางานกลุมบริหารงานบุคคล       37 

โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารท่ัวไป        - 

พรรณนางานกลุมบริหารท่ัวไป        48 

โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน       - 

พรรณนางานกลุมบริหารกิจการนักเรียน       60 

  

 

 

        



คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนักเรียน

1.กลุ่มงานอ านวยการ 1.กลุ่มงานอ านวยการ 1.กลุ่มงานอ านวยการ 1.กลุ่มงานอ านวยการ 1.กลุ่มงานอ านวยการ

 -งานส านกังานและปฏิคม  -งานส านกังานและปฏิคม  -งานส านกังานและปฏิคม  -งานส านกังานและธุรการ  -งานส านกังานและปฏิคม
 -งานธุรการและประสานงาน  -งานธุรการ-สารบรรณ  -งานธุรการและประสานงาน  -งานปฏิคมและประสานงาน  -งานธุรการและวิทยส่ืุอสาร

2.กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา  -งานประชาสัมพนัธ์ 2.กลุ่มงานหลกัสูตรและการเรียนรู้ 2.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 2.กลุ่มงานกจิการนักเรียน

 -งานนโยบายและการขอตั้งงบประมาณ 2.กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสาธารณูปโภค  -งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  -งานพฒันาขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  -งานบริหารครูท่ีปรึกษา
 -งานพฒันามาตรฐานการศึกษา  -งานพฒันาอาคารสถานท่ีและครุภณัฑส์ านกังาน  -งานพฒันาการจดัการเรียนรู้  -งานขอ้มูลการลา  -งานระเบียบวินยันกัเรียน
 -งานแผนงาน  -งานพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 3.กลุ่มงานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  -งานขอ้มูลการพฒันาบุคลการ 3.กลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

 -งานขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยี  -งานพฒันาภูมิทศัน์  -งานกิจกรรมชุมนุม  -งานขอ้มูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  -งานขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล
 -งานก ากบัติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน  -งานพฒันาระบบสาธารณูปโภค  -งานกิจกรรม ลส, บพ, ยว, นศท  -งานขอ้มูลเกียรติประวติับุคลากร  -งานคดักรองนกัเรียนและส่งต่อ
 -งานจดัท ารายงานประจ าปี  -งานบา้นพกัครู  -งานกิจกรรมสาธารณประโยชน์  -งานต่อใบประกอบวิชาชีพ  -งานเครือขา่ยผูป้กครอง
 -งานพฒันาระบบควบคุมภายใน 3.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 4.กลุ่มงานทะเบียนวดัผล 3.กลุ่มงานบุคลากร 4.กลุ่มงานส่งเสริมกจิกรรมนักเรียน

3.กลุ่มงานงบประมาณ  -งานอนามยัโรงเรียน  -งานทะเบียนนกัเรียน  -งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งโอนยา้ยบุคลากร  -งานกิจกรรมนกัเรียน
 -งานจดัท าแผนการใชจ่้ายเงิน  -งานโภชนาการโรงเรียน  -งานวดัและประเมินผลการศึกษา  -งานวินยัของบุคลากร  -งานสภานกัเรียน
 -งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  -งานรักษาความปลอดภยั 5.กลุ่มงานพฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้  -งานประเมินผลการปฎิบติังานของบุคลากร  -งานโครงการทูบีนมัเบอร์วนั
 -งานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  -งานจราจร  -งานพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้  -งานเล่ือนต าแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร 5.กลุ่มงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

 -งานเจา้หนา้ท่ีบญัชี 4.กลุ่มงานบริการ  -งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 4.กลุ่มงานเลขานุการส านักงาน  -งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติดฯ
 -งานกองทุนสวสัดิการ  -งานยานพาหนะ 6.กลุ่มงานแนะแนว  -งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  -งานโครงการสถานศึกษาสีขาว
 -งานสวสัดิการขา้ราชการและลูกจา้งประจ า  -งานโสตทศันูปกรณ์และส่ือสาร  -งานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ  -งานคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 6.กลุ่มงานจริยธรรมนักเรียน

4.กลุ่มงานพสัดุและสินทรัพย์  -งานชุมชนสัมพนัธ์  -งานทุนการศึกษาและกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา  -งานการประชุมครูและบุคลกรทางการศึกษา  -งานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน
 -งานขอ้มูลสารสนเทศ สินทรัพย์  -งานบริการลูกจา้ง 7.กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 5.กลุ่มงานโครงการพเิศษ 7.กลุ่มงานนักเรียนพกันอน

 -งานเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  -งานบริการสาธารณะ  -งานนิเทศภายใน  -งานโครงการธนาคารโรงเรียน  -งานวินยันกัเรียนพกันอน
5.กลุ่มงานโครงการพเิศษ  -งานพฒันาเวบ็ไซด์  -งานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 6.กลุ่มงานพฒันามาตรฐานการศึกษา  -งานอาคารสถานท่ีหอพกั

 -งานบริการอดัส าเนาเอกสาร 5.โครงการพเิศษ 8.งานโครงการพเิศษ  -งานพฒันาคุณภาพมาตรฐานท่ี  2.2.2,2.3  -งานอาหารนกัเรียนพกันอน
 -งานโครงการร้านกาแฟของหนูเชิดชูคุณธรรม  -งานโครงการส้วมสุขสันต์  -งานโครงการพฒันาสถานศึกษาพอเพียง   -งานการเงินนกัเรียนพกันอน
 -งานโครงการจดัหาเคร่ืองแบบและอุปกรณ์การเรียน  -งานโครงการป้องกนัภยัพิบติั  -งานโครงการศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 8.กลุ่มงานโครงการพเิศษ

6.กลุ่มงานพฒันามาตรฐานการศึกษา 6.กลุ่มงานพฒันามาตรฐานการศึกษา 9.กลุ่มงานพฒันามาตรฐานการศึกษา   -งานโครงการ กพด.
 -งานพฒันาคุณภาพมาตรฐานท่ี  2.1,2.2,2.4,4  -งานพฒันาคุณภาพมาตรฐานท่ี  2.2.4  -งานพฒันาคุณภาพมาตรฐานท่ี  1.1.2 , 1.1.4 , 1.1.5, 1.1.6,3.1, 3.3 9.กลุ่มงานพฒันามาตรฐานการศึกษา

 -งานพฒันาคุณภาพมาตรฐานท่ี  1.2.1,1.2.2,1.2.3

นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุมชน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอมก๋อยวทิยาคม



ผูอํานวยการโรงเรียน

รองผูอํานวยการโรงเรียน

  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ   

1.กลุมงานอํานวยการ 2.กลุมงานหลักสูตรและการเรียนรู 3.กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.กลุมงานทะเบียนและวัดผล 5.กลุมงานพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู

1.1 งานสํานักงานและปฏิคม 2.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.1 งานกิจกรรมชุมนุม 4.1 งานทะเบียน 5.1 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

1.2 งานธุรการและประสานงาน 2.2 งานจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษา 3.2 งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี    4.1.1 งานทะเบียนนักเรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

1.3 งานบริหารหัวหนากลุมสาระ คนควาและสรางองคความรู (IS) / 3.3 งานกิจกรรมยุวกาชาด     4.1.2 งานรับนักเรียน 5.2 งานพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู

 รายวิชาวิชาโครงงาน 3.4 งานกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน    4.1.3 งานเทียบโอนผลการศึกษา 8.กลุมงานโครงการพิเศษ

2.3 งานจัดการเรียนรูวิชาไรกาแฟฯ 3.5 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร    4.1.4 งานเอกสารสําคัญทางการศึกษา 8.1 งานโครงการ STEM ศึกษา

6.กลุมงานแนะแนว 2.4 งานจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร 3.6 งานกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ 4.2 งานวัดผล 8.2 งานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

6.1 งานแนะแนวการศึกษา อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.7 งานกิจกรรมสาธารณประโยชน   4.2.1 งานวัดและประเมินผลฯ 8.3 งานโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง

6.2 งานทุนการศึกษา 2.5 งานจัดตารางการเรียนรู 7.กลุมงานนิเทศการศึกษา   4.2.2 งานประมวลผลการศึกษา 8.4 งานโครงการหองเรียนสีเขียว

6.3 งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 2.6 งานจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 7.1 งานนิเทศการศึกษา    4.2.3 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ 8.5 งานโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน

6.4 งานพัฒนานักเรียนและเตรียม 7.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 9.กลุมงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 8.6 งานโครงการหองเรียนสื่อสารทางไกลแบบสองทางฯ

พรอมกอนจบการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่  1,2 และ 3 8.7 งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

8.8 งานโครงการหลักสูตรโรงเรียนสุจริต

8.9 งานโครงการแกไขปญหาการอาน - เขียน

8.8 งานโครงการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

นักเรียน / ผูปกครอง / ชุมชน

โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ
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1 กลุ่มบริหารวชิาการ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 ประกอบด้วย 
  1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง   ประธานกรรมการ 
  2. ว่าที่ รต.หญิง กันตนา ธรรมวรรณ์   รองประธานกรรมการ 
  3. นางกิตติยา  กันทะ    กรรมการ 
  4. นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง   กรรมการ 
  5. นายสุชาติ  ปันตุ้ย    กรรมการ 
  6. นางกมลชนก  รูปสูง    กรรมการ 
  7. นายภัทรพงศ ์  วิริยา    กรรมการ 
  8. นายภานุพงศ ์  วงค์น้อย    กรรมการ   
  9. นางสาวชนกพร ค าตาบุตร   กรรมการ 
  10. นายณัฐวุฒิ  อบเชย    กรรมการ 
  11. นางวราภรณ์  จิตสุข    กรรมการ 
  12. นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ   กรรมการ 
  13. นายจิระเดช   เขาค า    กรรมการ 
  14. นางสาววิจิตรา แสนวงมา   กรรมการและเลขานุการ  
 

หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1.วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา พร้อมวางแผนงาน โครงการในการแก้ปัญหา

และพัฒนางานในกลุ่มบริหารวิชาการประกอบด้วย กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนรู้ 
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มงานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ กลุ่มงาน
แนะแนว กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กลุ่มงานโครงการพิเศษ และกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

  2. สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มงาน/งาน มีการด าเนินไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่องโดย
ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 

  3. ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและควบคุมให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

  4. ร่วมคิด  ร่วมด าเนินงานโดยมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมน าเสนอ
ผู้บริหารทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง 

  5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปรายงานต่อผู้บริหารเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย   
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2 กลุ่มบริหารวชิาการ 

พรรณนางานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    นายสุภวัฒน์ อัครเศรษฐัง 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    ว่าที่ รต.หญิง กันตนา ธรรมวรรณ์ 
เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ    นางสาววิจิตรา แสนวงมา 
 

ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กลุ่มงานอ านวยการวิชาการ 

1.1 งานส านักงานและปฏิคม 
1.2 งานธุรการและประสานงาน   
1.3 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ว่าที่  รต.หญิงกันตนา ธรรมวรรณ์
นางสาววิจิตรา แสนวงมา 
นางสาววิจิตรา แสนวงมา 
นายสุภวัฒน์ อัครเศรษฐัง 
ว่าที่ รต.หญิง กันตนา ธรรมวรรณ์ 

2 กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนรู้ 
2.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 งานจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและ 
สร้างองค์ความรู้ (IS)/รายวิชาโครงงาน 
2.3 งานจัดการเรียนรู้วิชาไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 
2.4 งานจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
(ทวิศึกษา)/การจัดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพ 
2.5 งานจัดตารางการเรียนรู้ 
2.6 งานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

นายสุชาติ ปันตุ้ย 
นายสุชาติ ปันตุ้ย 
นายจิระเดช เขาค า 
 
นางสาวชนกพร ค าตาบุตร 
นางกมลชนก รูปสูง 
 
นายจิระเดช เขาค า 
นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง 

3 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.1 งานกิจกรรมชุมนุม 
3.2 งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
3.3 งานกิจกรรมยุวกาชาด 
3.4 งานกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
3.5 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
3.6 งานกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
3.7 งานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

นางสาวชนกพร  ค าตาบุตร 
นางสาวชนกพร  ค าตาบุตร 
นายธีรพงค์ ค าปัน 
นางวิมล แก้วบุญเรือง 
นางสาวธนาภรณ์ ชมชื่น 
นางกิตติยา กันทะ 
นางวราภรณ์ จิตสุข 
นางสาวชนกพร ค าตาบุตร 
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3 กลุ่มบริหารวชิาการ 

ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 
4 กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

4.1งานทะเบียน 
   4.1.1 งานทะเบียนนักเรียน  
 
   4.1.2 งานรับนักเรียน 
   4.1.3 งานเทียบโอนผลการศึกษา 
   4.1.4 งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
 
 
4.2 งานวัดผล 
  4.2.1 งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
  4.2.2 งานประมวลผลการศึกษา 
  4.2.3งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นายภัทรพงศ์ วิริยา 
 
นายภานุพงศ ์วงค์น้อย (นายทะเบียน) 
นางกิตติยา  กันทะ 
นายภานุพงศ ์วงค์น้อย 
นายณัฐวุฒิ อบเชย 
นายภานุพงศ ์วงค์น้อย 
นางกิตติยา  กันทะ 
 
นายภัทรพงศ์ วิริยา 
นายณัฐวุฒิ อบเชย 
นายภัทรพงศ์ วิริยา 
นายภัทรพงศ์ วิริยา 
นายณัฐวุฒิ อบเชย 

5 กลุ่มงานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
5.1 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
5.2 งานพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ 
นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ 
นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ 

6 กลุ่มงานแนะแนว 
6.1 งานแนะแนวการศึกษา 
 
6.2 งานทุนการศึกษา 
 
6.3 งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
6.4 งานพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนจบการศึกษา 

นางวราภรณ์  จิตสุข 
นางวราภรณ์  จิตสุข 
นางสาววิจิตรา แสนวงมา 
นางวราภรณ์  จิตสุข 
นางสาววิจิตรา แสนวงมา 
นางวราภรณ์  จิตสุข 
นางสาววิจิตรา แสนวงมา 
นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง 
นางวราภรณ์  จิตสุข 
นางสาววิจิตรา แสนวงมา 

7 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
7.1 งานนิเทศการศึกษา 
 
7.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง 
นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง 
นางกมลชนก รูปสูง 
ว่าที่ รต.หญิงกันตนา ธรรมวรรณ์   
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4 กลุ่มบริหารวชิาการ 

ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 
8 กลุ่มงานโครงการพิเศษ 

8.1 งานโครงการ STEM ศึกษา 
8.2 งานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 
8.3 งานพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 
 
8.4 งานโครงการห้องเรียนสีเขียว 
 
 
8.5 งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 
8.6 งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 
8.7 งานโครงการห้องเรียนสื่อสารทางไกลแบบสองทางฯ 
 
8.8 งานโครงการแก้ไขปัญหาการอ่าน – เขียน 
 
8.9 งานโครงการหลักสูตรโรงเรียนสุจริต 
 
8.10 งานโครงการกิจกรรมสุขภาพ 

นางกมลชนก รูปสูง 
นายจิระเดช เขาค า 
นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง 
ว่าที่ รต.หญิงกันตนา ธรรมวรรณ์   
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
(นางสาววีรวรรณ  ค าน้อย) 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
(นายธีรพงค์ ค าปัน  
นายอภิชาต นิปุณะ) 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
(นางสาวศิรินันท์ ทะมาตย์) 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
(นางสาววีรวรรณ  ค าน้อย) 
นายภัทรพงศ์ วิริยา 
 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
(นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล) 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
(นางทับทิม แสนเมืองมา) 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
(นายรัตนผล กรรณิกา) 

9 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
9.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 

คณะกรรมการทุกคน 

 
1.  กลุ่มงานอ านวยการวิชาการ 
 1.1 งานส านักงานและปฏิคม 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) วางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการจัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน 
  2) ด าเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
  3) จัดท าเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ 
  4) จัดท าเอกสารวิชาการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางาน
วิชาการ 
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  5) ติดตามและประเมินผลงานวิชาการ 
  6) บริการอัดส าเนาเอกสารสิ่งพิมพ์และจัดท าข้อสอบวัดผล 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1.2 งานธุรการและประสานงาน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานธุรการสารบรรณการเงินพัสดุวิชาการ 
  2) บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

3) จัดท าสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ 
  4) บริหารงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียนงานวัดผลและงานตารางสอน 
  5) บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนครูและผู้ปกครอง 

6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.3 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

 1) ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 2) จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและปรับปรุงพัฒนางาน

ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนรู้ 
 2.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 
 2) ศึกษาวิเคราะห์ เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สาระแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

 3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพการศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมายคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 4) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
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 5) ให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในเรื่องหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 

 6) ประสานงานในการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
อาทิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ฯลฯ 

 7) น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม 

 8) นิเทศการใช้หลักสูตร 
 9) ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 10) ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 11) สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.2 งานจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)/รายวิชาโครงงาน 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ท าการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS)/รายวิชาโครงงาน เพ่ือเปรียบเทียบกับค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา และแผนการจัดการ
เรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร และ/หรือสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  

 2) สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดท าหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(IS)/รายวิชาโครงงาน เพ่ือบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

 3) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถ
น าไปใช้จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน 

 4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ใน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(IS)/รายวิชาโครงงาน โดยประสานงานระหว่างครูผู้สอนและกลุ่มงานฝ่ายวิชาการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  

 5) สรุปผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)/รายวิชา
โครงงานที่ได้เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนเพ่ือผลในการประกันคุณภาพและการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.3 งานจัดการเรียนรู้วิชาไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ท าการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับรายวิชาไร่กาแฟส่งเสริม

คุณธรรมเพ่ือเปรียบเทียบกับค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา และแผนการจัดการเรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอน
ตามหลักสูตร และ/หรือสอดคล้องกับลักสูตรแกนกลาง  

 2) สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดท าหลักสูตรรายวิชาไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือบรรจุไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

 3) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถ
น าไปใช้จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน 

 4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม โดยประสานงาน
ระหว่างครูผู้สอนและกลุ่มงานฝ่ายวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  

 5) สรุปผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม ที่ได้เปิดสอนในแต่ละภาค
เรียนเพ่ือผลในการประกันคุณภาพและการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.4 งานจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ท าการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับรายวิชาที่ เปิดสอน เพ่ือ

เปรียบเทียบกับค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา และแผนการจัดการเรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร 
และ/หรือสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  

 2) สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดท าหลักสูตรรายวิชาเพ่ือบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา  

 3) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถ
น าไปใช้จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน 

 4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา โดยประสานงานระหว่างครูผู้สอนและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกลุ่มงานวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  

 5) ประสานงานกับทางสถาบันอาชีวศึกษาเพ่ือด าเนินการเรียนการสอนในรายวิชาอาชีพ
และการจัดท าหลักสูตรเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย การเทียบโอนผลการ
เรียน การวัดผลประเมินผลการเรียนนักเรียน การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การฝึกงานของนักเรียน 

 6) ประสานงาน อ านวยความสะดวก ดูแล ครูผู้สอนที่มาจากสถาบันอาชีวศึกษา ในเรื่อง
การเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน และท่ีพัก 
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 5) สรุปผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ได้เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนเพ่ือผลในการประกัน
คุณภาพและการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.5 งานจัดตารางการเรียนรู้ 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดตารางการเรียนการสอน ก าหนดเวลาเรียน 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 4) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้

มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 5) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น  

ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 6) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 

 8) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.6 งานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส ารวจ คัดกรอง และส่งต่อข้อมูล นักเรียนเรียนร่วม แก่ครูที่ปรึกษา งานแนะแนว

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) จัดท าแผนการพัฒนาและแผนการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนเรียนร่วมรายบุคคล  

 3) ส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วมในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
4) รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.1 งานกิจกรรมชุมนุม 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

  2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 

 3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 

  5) รวบรวม และตรวจสอบการให้ผลการเรียนในแต่ละกิจกรรม ก่อนน าส่งงานวัดและ
ประเมินผลโรงเรียน 

 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.2 งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
 3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผลการเรียนในแต่ละกิจกรรมก่อนน าส่งงานวัดและ

ประเมินผลโรงเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.3 งานกิจกรรมยุวกาชาด 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
 3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผลการเรียนในแต่ละกิจกรรมก่อนน าส่งงานวัดและ

ประเมินผลโรงเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.4 งานกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
 3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผลการเรียนในแต่ละกิจกรรมก่อนน าส่งงานวัดและ

ประเมินผลโรงเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.5 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
 3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผลการเรียนในแต่ละกิจกรรมก่อนน าส่งงานวัดและ

ประเมินผลโรงเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.6 งานกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
 3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผลการเรียนในแต่ละกิจกรรมก่อนน าส่งงานวัดและ

ประเมินผลโรงเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.7 งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
 3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผลการเรียนในแต่ละกิจกรรมก่อนน าส่งงานวัดและ

ประเมินผลโรงเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
 4.1 งานทะเบียน 
 4.1.1 งานทะเบียนนักเรียน 

 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน วิเคราะห์งานและจัดท า
แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานการรับนักเรียนโดยประสามงานกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
  2) ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตามงานในความรับผิดชอบถูกต้องและเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 
  3) ให้ความรู้ และแนวปฏิบัติแก่ครูและผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องงานทะเบียนฯ 
  4) ควบคุมดูแล และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาและตาม
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
  5) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานทะเบียนโดยประสานงานพัสดุโรงเรียน 
  6) จัดท าสถิติ ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 
  7) ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนนักเรียน 
  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
 4.1.2 งานรับนักเรียน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

 1) ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) ด าเนินการรับนักเรียนตามที่แผนก าหนด 
 3) ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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 4) ด าเนินการรับย้ายนักเรียนตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.1.3 งานเทียบโอนผลการศึกษา 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) ด าเนินการจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจาก

สถานศึกษาอ่ืนสถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 2) ประเมินผลและรายงานผลการเทียบโอนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
4.1.4 งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

         หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดซื้อและตรวจสอบทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

(ปพ.4) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระเบียนสะสม 
(ปพ.8) 

2) จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (ปพ.4) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

3) บริการเอกสารแบบพิมพ์แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องแก่ครูและผู้ขอใช้บริการ 
4) ด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักฐานเอกสารทะเบียนโดยจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็น

ระบบและสะดวกในการใช้งาน 
5) ด าเนินการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาให้กับนักเรียนหรือผู้มาขอรับบริการ 
6) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีการร้องขอให้ตรวจสอบอย่างถูกต้อง 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4.2 งานวัดผล 
 4.2.1 งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
 2) วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในเรื่องการประเมิน 

 (2.1) ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
 (2.2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 (2.3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 (2.4) การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
 (2.5) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 3) จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน
สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 4) จัดท ารายงานผลการประเมินผลการเรียน 
 5) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 6) ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล ประเมินการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 

 7) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
 8) บริการเอกสารแบบพิมพ์ที่เก่ียวกับงานวัดผลประเมินผล 
 9) ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมจัดท าบัญชีควบคุมตามระเบียบพัสดุของงาน

วัดผลประเมินผล 
 10) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และนิเทศงานให้เป็นไปตามระเบียบของการวัดและ

ประเมินผล 
 11) เนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักฐานเอกสารในงานวัดผล โดยจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็น

ระบบและสะดวกในการใช้งาน 
 12) จัดท าและก าหนดการสอบ ตารางสอบ ตลอดจนการด าเนินการให้ถูกต้องตาม

ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 13) จัดท าสถิติ ข้อมูลสารสนเทศของงานวัดผลและประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน 

14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4.2.2 งานประมวลผลการศึกษา 
หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน วิเคราะห์งานและจัดท า

แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานการรับนักเรียนโดยประสามงานกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
 2) ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตามงานในความรับผิดชอบถูกต้องและเป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 
 3) ตรวจสอบทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.4) 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระเบียนสะสม (ปพ.8) 
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 4) จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (ปพ.4) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)   แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)   ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

 5) ให้ความรู้ และแนวปฏิบัติแก่ครูและผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องการจัดท า GPA 
 6) บริการเอกสารแบบพิมพ์แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องแก่ครูและผู้ขอใช้บริการ 
 7) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานGPAโดยประสานงานพัสดุโรงเรียน 
 8) ควบคุมดูแล และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาและตาม

ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
 9) ด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักฐานเอกสารทะเบียนโดยจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็น

ระบบและสะดวกในการใช้งาน 
 10) จัดท าสถิติ ข้อมูลสารสนเทศงาน GPA ให้เป็นปัจจุบัน 
 11) จัดท า GPA ให้ทันก าหนดและมีความถูกต้อง 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4.2.3 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) จัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 
2) ติดตามตรวจสอบในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยประสาน

กับงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ พร้อมรายงานความเคลื่อนไหวต่อผู้บริหารตามข้ันตอน 
 3) เฝ้าระวังการติด 0,ร,มส,มผ ของนักเรียน 
 4) ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการติด 0,ร,มส,มผ ของนักเรียน 
 5) ก าหนดแนวทางการขอแก้ไขผลการเรียน และแนวปฏิบัติในการแก้ไขผลการเรียน 

6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.  กลุ่มงานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
5.1 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น

เครื่องสนับสนุน 
 2) พัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาอยู่เสมอ 
 3) ให้ความรู้และแนวปฏิบัติแก่ครูและนักเรียนในการใช้เทคโนโลยี 
 4) รณรงค์ ส่งเสริมให้ครู – นักเรียนใช้บริการเทคโนโลยีในการศึกษา 
 5) พัฒนาสื่อและรวบรวมข้อมูลการใช้สื่อของครูผู้สอนเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ 
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 6) จัดท าแนวปฏิบัติในการใช้และยืมโดยประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
 7) ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิด

การใช้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ า ทุกป ี

 8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.2 งานพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) วางแผนงานโครงการในการพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 
 2) จัดระบบและก าหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการความรู้และการใช้ห้องสมุด 
 3) จัดหาหนังสือ สื่อเทคโนโลยีในการบริการให้ความรู้โดยสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา 
 4) จัดห้องสมุดให้มีชีวิต เป็นที่น่าสนใจของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และควรเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย ในสาระส าคัญ

ต่างๆ 
 6) จัดกลุ่มสนใจหรือสมาชิก ให้บริการในการแนะน าค้นคว้าหาความรู้ 
 7) ควบคุม ดูแล และซ่อมบ ารุง รักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดให้มีสภาพที่ดี

สามารถให้บริการได้ 
 8) จัดท าสถิติการใช้บริการของสมาชิก และรวบรวมเป็นข้อมูลสารสมเทศ 
 9) ประเมินผลการด าเนินงานพร้อมสรุปรายงานผู้บริหาร 
 10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆความที่ได้รับมอบหมาย 
 

6.  กลุ่มงานแนะแนว 
6.1 งานแนะแนวการศึกษา 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส ารวจ สภาพปัญหา วางแผนงาน/ โครงการ ในการพัฒนางานในกลุ่มงานแนะแนวให้

มีประสิทธิภาพ 
 2) ร่วมคิด ร่วมพัฒนา งานในกลุ่มงานแนะแนว 
 3) ประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร 
 4) วางแผนงาน/โครงการปฏิบัติงานในการพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
 5) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
 6) ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน 
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 7) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
โรงเรียน 

 8) ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษากับโรงเรียน หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 9) ควบคุมดูแลการด าเนินงานในหน้าที่ต่าง ๆ ในงานแนะแนวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาและตามนโยบายของโรงเรียน 

 10) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่จ าเป็นในการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
 11) จัดกิจกรรมหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดที่จะท าให้เกิดผลในการจัดการเรียนการสอน

และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข อาทิ จัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ 
 12) ติดตามผลของนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร 
 13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6.2 งานทุนการศึกษา 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดหา จัดสรร เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
 2) จัดสรร ควบคุม ดูแล และจัดระบบเงินปัจจัยพื้นฐาน 
 3) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ  
 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6.3งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดหา จัดสรร เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
 2) จัดสรร ควบคุม ดูแล และจัดระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 3) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ  
 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6.4 งานพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนจบการศึกษา 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมทักษะชีวิต 
 2) ส่งเสริมความสามารถผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 3) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เรียน 
 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7.  กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
7.1 งานนิเทศการศึกษา 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดท าแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยก าหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติงาน 
 2) ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีระบบการนิเทศภายใน การก ากับ ติดตาม

และประเมินผล 
 3) จัดท าแผนปฏิบัติในการนิเทศภายใน การก ากับ การประเมินผล 
 4) ก ากับติดตามให้งานนิเทศภายใน งานก ากับ ติดตามและประเมินผลด าเนินไปอย่าง

ต่อเนื่อง 
 5) จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและปรับปรุงพัฒนางาน

ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 7.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดเก็บรวบรวม ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือใช้ประกอบการวางแผน

การศึกษาและวางแผนการบริหารโรงเรียน 
2) จัดเก็บรวบรวมด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพ่ือใช้ประกอบการวางแผน

การศึกษา 
3) ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนการสอนให้มี

คุณภาพที่สูงขึ้น 
 4) นิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครู ให้สอดคล้องกับ

กระบวนการวิจัย 
 5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระ 
 6) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับองค์กรและสถาบันอื่นๆ 
 7) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 8) ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่ผลงานการวิจัยต่อสาธารณชน 
 9) จัดท าและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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8. กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ท าการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับโครงการพิเศษของโรงเรียนที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 2) สนับสนุนครูผู้สอนให้น าโครงการพิเศษของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาไป

บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 3) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพิเศษของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 4) ส่งเสริมการจัดการโครงการพิเศษของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดย

ประสานงานระหว่างครูผู้รับผิดชอบโครงการ กับกลุ่มงาน/ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการจัดการ
โครงการที่ได้มาตรฐาน  

 5) สรุปผลการจัดโครงการพิเศษของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือผลใน
การประกันคุณภาพและการประชาสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
9. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

9.1  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) วางแผนงานโครงการให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยประสาน 
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2) เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการโครงการตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการ 
ด าเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบการท างานได้   

3) จัดเก็บข้อมูลจากการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานชัดเจน 
4) จัดประชุมพบปะกันในกลุ่มมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือร่วมคิดร่วมท าอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปัจจุบัน 
5) ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและเมื่อพบว่ามาตรฐาน ตัวชี้วัดใดยัง 

ไม่ได้มาตรฐานให้ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
6) ประสานงานกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพ่ือสรุปผลการประเมินและ 

จัดท ารายงานประจ าทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 



ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน   

1.กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 2.กลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 3.กลุ่มงำนงบประมำณ 4.กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์ 5.กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ

1.1 งานส านักงานและปฏิคม 2.1 งานนโยบายและการขอต้ังงบประมาณ 3.1 งานธรุการงบประมาณ 4.1 งานข้อมูลสารสนเทศ สินทรัพย์ 5.1 งานบริการถ่ายเอกสาร/อัดส าเนา

1.2 งานธรุการและประสานงาน 2.2 งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3.2 งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 4.2 งานเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 5.2 งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

 2.3 งานแผนงาน 3.3 งานรับงบประมาณ  5.3 งานจัดหาและจัดจ าหน่ายเคร่ืองแบบนักเรียน

2.4 งานข้อมูลสารสนเทศและ ICT 3.4 งานสวสัดิการข้าราชการ  5.4 งานจัดหาและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน 

2.5 งานก ากับติดตามและประเมินผลฯ 3.5 งานรับ/คืน เงินประกันสัญญา หนังสือค้ าประกันสัญญา  

2.6 งานจัดท ารายงานประจ าปี 3.6 งานเบิกจ่ายงบประมาณ  

2.7 งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน 3.7 งานตรวจสอบ/ควบคุมแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 6.กลุ่มงำนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ

     /เครือข่ายตรวจสอบภายใน 3.8 งานเจ้าหน้าทีบ่ัญชี 6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที ่ 

3.9 งานกองทุนสวสัดิการโรงเรียน 2.1,2.2,2.4 และ 4

นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุมชน

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน
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19 กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 ประกอบด้วย 
  1. นายวีระพงค์  กล้าแข็ง   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวประภาพรรณ สุภา   รองประธานกรรมการ 
  3. นายธีระเดช  เรือนแก้ว  กรรมการ 
  4. นางสาวรุ่งนภา จาวอวน   กรรมการ 
  5. นางสาวจรรยา   แดงมูล   กรรมการ 
  6. นางสาวลักษณา โนกุล   กรรมการ 
  7. นางสาวเกษรา  ซอหนั่นตา  กรรมการ 
  8. นายอานนท์    สุนันทา   กรรมการ 
  9. นายณภัทร  ขุนยาง   กรรมการ 

10. นายกัมปนาท   อุดมธนวานิช  กรรมการ 
11. นางสาวสุพรรษา   ถาวร   กรรมการ 

  12. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล  กรรมการ 
  13. นางสาวทาริกา กันทะตุ่น  กรรมการและเลขานุการ 
  14. นางสาวศิรินันท์ ทะมาตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาพร้อมวางแผนงานโครงการในการพัฒนางานในกลุ่ม
บริหารงบประมาณและแผนงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มงานโครงการพิเศษ และกลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 
 2. สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มงาน/งานมีการด าเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ร่วมคิด ร่วมท าในการแก้ไขปัญหางานในกลุ่มงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

4. ร่วมกันตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตามและร่วมกันนิเทศงานให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานเป็นประจ าทุกปี 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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20 กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

พรรณนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   นายวีระพงค์  กล้าแข็ง 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  นางสาวประภาพรรณ  สุภา 
เลขานุการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  นางสาวทาริกา กันทะตุ่น  
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  นางสาวศิรินันท์  ทะมาตร์  
 

ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กลุ่มงานอ านวยการ 

      1.1 งานส านักงานและปฏิคม 
      1.2 งานธุรการและประสานงาน 

นางสาวประภาพรรณ  สุภา 
นางสาวประภาพรรณ  สุภา 
นางสาวทาริกา  กันทะตุ่น 
นางสาวศิรินันท์  ทะมาตร์  

2 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 งานโยบายและการขอตั้งงบประมาณ 
2.2 งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
2.3 งานแผนงาน 
2.4 งานข้อมูลสารสนเทศและ ICT 
 
2.5 งานก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.6 งานจัดท ารายงานประจ าปี 
2.7 งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน/เครือข่ายตรวจสอบภายใน 

นายวีระพงค์  กล้าแข็ง 
นายวีระพงค์  กล้าแข็ง 
นายณภัทร  ขุนยาง 
นายวีระพงค์  กล้าแข็ง 
นางสาวลักษณา โนกุล 
นายวีระพงค์  กล้าแข็ง 
นางสาวลักษณา โนกุล 
นายณภัทร  ขุนยาง  
นางสาวทาริกา  กันทะตุ่น 
 

3 กลุ่มงานงบประมาณ 
3.1 งานธุรการงบประมาณ 
 
3.2 งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
3.3 งานรับงบประมาณ 
        1) งบเงินอุดหนุนฯ 
        2) เงินรายได้สถานศึกษา 
        3) เงินบริจาดทางการศึกษา/ทุนการศึกษา 
        4) เงินบ ารุงการศึกษา 
        5) เงินระดมทรัพยากร 
        6) เงินค่าประกันอุบัติเหตุ 

นายธีระเดช  เรือนแก้ว 
นายอานนท์ สุกันทา 
นางสาวสุพรรษา ถาวร 
นายอานนท์ สุกันทา 
นายอานนท์ สุกันทา 
นายอานนท์ สุกันทา 
นายอานนท์ สุกันทา 
นายอานนท์ สุกันทา 
นางสาวสุพรรษา ถาวร 
นางสาวสุพรรษา ถาวร 
นางสาวสุพรรษา ถาวร 
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21 กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 
        7) งบประมาณอ่ืนๆที่ได้รับจัดสรร 
3.4 งานสวัสดิการข้าราชการ 
        1) สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
        2) สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
3.5 งานรับ/คืน เงินประกันสัญญา หนังสือค้ าประกันสัญญา 
 
3.6 งานเบิกจ่ายงบประมาณ 
        1) ทะเบียนคุมบัญชีเบิกจ่าย 
        2) ทะเบียนคุมบัญชีเงินกระแส (เช็ค) 
        3) ย้ายงบประมาณ 
        4) เบิกจ่ายงบประมาณ 
        5) รายงานการเงินประจ าวัน 
        6) ตรวจยอดยอดเงินในบัญชีกระแสรายวันประจ าเดือน 
        7) รับ/น าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
        8) น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน/เงินฝากคลัง 
3.7 งานตรวจสอบ/ควบคุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
3.8 งานเจ้าหน้าที่บัญชี 
3.9 งานกองทุนสวัสดิการโรงเรียน 

นายอานนท์ สุกันทา 
นางสาวสุพรรษา ถาวร 
 
 
นายธีระเดช  เรือนแก้ว 
 
นายธีระเดช  เรือนแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอานนท์  สุกันทา 
นางสาวศิรินันท์  ทะมาตร์ 
นางสาวประภาพรรณ  สุภา 

4 กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
4.1 งานข้อมูลสารสนเทศสินทรัพย์ 
4.2 งานเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
    1) งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
    2) งานรับ-จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
    3) บัญชีวัสด-ุครุภัณฑ์ 

นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน 
นางสาวเกษรา  ซอหนั่นตา 
นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน 
นางสาวจรรยา  แดงมูล 
นายกัมปนาท   อุดมธนวานิช 
นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน 
นางสาวจรรยา  แดงมูล 
นายกัมปนาท   อุดมธนวานิช 
นางสาวเกษรา  ซอหนั่นตา  
นางสาวเกษรา  ซอหนั่นตา 
 
 

5 กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
5.1 งานบริการถ่ายเอกสาร/อัดส าเนา 

นายวีระพงค์  กล้าแข็ง 
นายปรีชา  ทีฆวัฒน์สกุล 
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ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 
5.2 งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
 
5.3 งานจัดหาและจัดจ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน  
(ชุดวอร์ม, ชุดพ้ืนเมือง, กระเป๋านักเรียน, เข็มตราโรงเรียน) 
5.4 งานจัดหาและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน  
(สมุดตราโรงเรียน, สมุดรายงานตราโรงเรียน, สมุดบันทึกรักการอ่าน, 
อุปกรณ์การเรียนอ่ืนๆ) 

นางสาวประภาพรรณ  สุภา 
นางสาวเกษรา  ซอหนั่นตา 
นางสาวจรรยา  แดงมูล 
 
นางสาวจรรยา  แดงมูล 

6 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่  2.1,2.2,2.4 และ 4 

คณะกรรมการทุกคน 

 
 
1. กลุ่มงานอ านวยการ 
 1.1 งานส านักงานและปฏิคม 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) วางแผนการพัฒนาห้องส านักงานกลุ่ม 
2) พัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มให้ถูกหลัก 5 ส. อยู่เสมอ 
3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อใช้ในการให้บริการต้อนรับ 
4) ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานด้วยไมตรีจิต 
5) ประเมินผลการพัฒนาห้องส านักงานและการให้บริการของส านักงานกลุ่ม 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งานธุรการและประสานงาน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

 1) งานธุรการ /รับ – ส่ง หนังสือ 
 2) บริการประสานงาน 
 3) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในส านักงานให้พร้อมในการบริการ 
 4) ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานด้วยไมตรีจิต 
 5) รับหนังสือและจัดท าหนังสือส่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1 งานนโยบายและการขอตั้งงบประมาณ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ศึกษานโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนโยบายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการท าแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการขยายผลให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางการท างาน 
  2) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา เน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดท าโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา 
เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  3) ประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงานตามกิจกรรม โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกับ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
  4) ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการที่ได้ด าเนินการให้
ผู้บริหารและต้นสังกัดได้รับทราบ 
  5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.2 งานแผนงาน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
   1.1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 
   1.2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   1.3) ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัย หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
   1.4) ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุน
ทางวิชาการ 
   1.5) ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน 
ร่วมรับผิดชอบและด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   1.6) ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น 
   1.7) ก าหนดการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 
   1.8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความ
เห็นชอบ 
  2) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ดังนี้ 
   2.1) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   2.2) ให้ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
   2.3) เสนอปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ 
  3) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.1) น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา และ
กิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว้ 
   3.2) ก ากับ ติดตามผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.3 งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้  

2) พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และ 
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา  

3) ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
4) ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ ภายใน 

ของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือ จากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ 
  5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.4 งานข้อมูลสารสนเทศและ ICT 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) จัดท าโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
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ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2) ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็น 

ปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 
3) น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียน 

การสอน 
4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

อินเตอร์เน็ตภายในของโรงเรียน เพ่ือให้ใช้การได้และทันสมัยอยู่เสมอ  
5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้น าระบบ ICT มาใช้ในการ 

บริหารจัดการและการเรียนการสอน เช่น ฐานข้อมูล DMC  การคัดกรองนักเรียนยากจน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 2.5 งานก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
1.1)  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ 

สถานศึกษา โดยมีการประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบได้น าไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

1.2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่าง 
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 1.3) รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
 1.4) เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

2) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ด าเนินการดังนี้ 

2.1)  ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขื้นทะเบียนไว้ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.2) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.6 งานจัดท ารายงานประจ าปี 
 หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการดังนี้ 
1.1) สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้น
สังกัดก าหนด 

1.2) น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
1.3) เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
2) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการดังนี้ 

2.1) ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา 
คุณภาพอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของสถานศึกษา 

2.2) น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือจาก 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2.3)  เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนา   
  3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.7 งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา พร้อมทั้งศึกษา 
ข้อมูลการควบคุมภายใน  

2) จัดหาเครื่องมือการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน   
ประกอบด้วย (ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (ข) การประเมินความเสี่ยง  (ค) กิจกรมการควบคุม  
(ง)  สารสนเทศและการสื่อสาร (จ) การติดตามประเมินผล 
  3) น าเครื่องมือไปให้คณะกรรมการฯ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ
สรุปผลการประเมิน 
  4) จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ระบุว่า ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การรายงาน
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ครั้งแรกให้กระท าภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบ การควบคุมภายในแล้วเสร็จโดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
   (1)  ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มี
มาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่ 
   (2)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน  ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดรวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
   (3)  จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน    พร้อมข้อเสนอแนะและแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในการรายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6  ให้รายงานภายใน 90 วัน นับจาก
วันที่ 30 กันยายน หรือวันที่ 31  ธันวาคม  ของทุกปีแล้วแต่ 

5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. กลุ่มงานงบประมาณ 

3.1 งานธุรการงบประมาณ 
  - ลงทะเบียนรับ/ส่งหนังสือ 
  - ท าบันทึกข้อความรายงานการรับงบประมาณประเภทต่างๆ 
  - ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกงบประมาณทุกประเภท 
  - จัดท าบันทึกข้อความขอเบิกงบประมาณ 

3.2 งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกรายการเป็นรายเดือนตลอดทั้งปี โดยอ้างอิงข้อมูล

จากแผนปฏิบัติการประจ าปี   
 - น าแผนการใช้จ่ายงบประมาณแจ้งครูและบุคลากรทราบ เป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือก ากับ ติดตามการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ  
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ เดือนละ 1 ครั้ง และสรุปรายงานผลทั้งปี 

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.3 งานรับงบประมาณ 

         1) งบเงินอุดหนุนฯ 
   - รับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
   - ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ 
   - ออกใบเสร็จรับเงินให้กับต้นสังกัด 
   - ส่งมอบเอกสารให้กับงานบัญชี 
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          2) เงินรายได้สถานศึกษา 
   - รับเอกสารต้นเรื่อง 
   - ตรวจสอบเอกสาร 
   - ออกใบเสร็จรับเงิน 
   - ส่งมอบเอกสารให้กับงานบัญชี 
          3) เงินบริจาคทางการศึกษา/ทุนการศึกษา 
   - รับเอกสารต้นเรื่อง 
   - ตรวจสอบเอกสาร 
   - ออกใบเสร็จรับเงิน/ลงระบบ E-donation 
   - ส่งมอบเอกสารให้กับงานบัญชี 
          4) เงินบ ารุงการศึกษา 
    - จัดท าโครงการเงินบ ารุงการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการ 
และความจ าเป็นของโรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนทราบ 
   - จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และด าเนินเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษาจากผู้ปกครองและรายงานผลทุกเดือน 
   -  ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน างบประมาณท่ีได้รับจากโครงการระดมทรัพยากร 
และโครงการเงินบ ารุงการศึกษา ไปใช้บริหารโครงการที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          5) เงินระดมทรัพยากร 

- จัดท าโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย ความ
ต้องการ และความจ าเป็นของโรงเรียน เพ่ือเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุน   
   -  ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน างบประมาณท่ีได้รับจากโครงการระดมทรัพยากร 
และโครงการเงินบ ารุงการศึกษา ไปใช้บริหารโครงการที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          6) เงินค่าประกันอุบัติเหตุ 
    - จัดท าโครงการเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการ 
และความจ าเป็นของโรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนทราบ 
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   -  ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน างบประมาณท่ีได้รับจากโครงการ ไปใช้บริหาร
โครงการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          7) งบประมาณอ่ืนๆที่ได้รับจัดสรร 
   - รับเอกสารต้นเรื่อง 
   - ตรวจสอบเอกสาร 
   - ออกใบเสร็จรับเงิน 
   - ส่งมอบเอกสารให้กับงานบัญชี 

3.4 งานสวัสดิการข้าราชการ 
          1) สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
   - รับเอกสารค าร้องขอและตรวจสอบหลักฐาน 
   - ท าหนังสือส่งต้นสังกัดเพ่ือขอเบิกพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
          2) สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
   - รับเอกสารค าร้องขอและตรวจสอบหลักฐาน 

   - ท าหนังสือส่งต้นสังกัดเพ่ือขอเบิกพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

3.5 งานรับ/คืน เงินประกันสัญญา หนังสือค้ าประกันสัญญา 
1) การรับเงินประกันสัญญา 

   - รับเอกสารต่อจากงานพัสดุ และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร 
   - รับเงินค้ าประกันสัญญา พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้กับเจ้าของเงิน/
ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง 
   - น าเงินประกันสัญญาน าฝากเขตฯ โดยมีหนังสือน าส่ง ใบฝากเงินประกัน
สัญญา 2 ชุดและเงินประกันสัญญา พร้อมทั้งส าเนาเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   - ส าเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งฝ่ายบัญชี 
   - บันทึกการเงินประกันสัญญา ลงในสมุดรายงานการเงินประจ าวัน 
  2) การคืนเงินประกันสัญญา 
   - รับเอกสารต่อจากงานพัสดุ และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร 
   - ด าเนินการขออนุมัติเงินประกันสัญญาคืนให้กับเจ้าของ โดยจัดท าหนังสือขอ
ถอนเงินประกันสัญญา 2 ฉบับ หนังสือน าส่ง และส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง น าส่งเขตพ้ืนที่ 
   - ส าเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งฝ่ายบัญชี 
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   - บันทึกการเงินประกันสัญญา ลงในสมุดรายงานการเงินประจ าวัน 
  3) การรับหนังสือค้ าประกันสัญญา 
   - รับเอกสารต่อจากงานพัสดุ และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร 
   - รับเงินหนังสือค้ าประกันสัญญา พร้อมทั้งลงทะเบียนรับหนังสือค้ าประกัน 
   - เก็บรักษาหนังสือค้ าประกันสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ 
  4) การคืนหนังสือค้ าประกันสัญญา 
   - เมื่อได้รับหนังสือขอคืนหลักค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันสัญญาให้
ประสานกับงานพัสดุที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
   - รับเอกสารจากฝ่ายพัสดุ และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร 
   - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติคืนหนังสือค้ าประกันสัญญาถึงฝ่ายบริหาร 
   - ท าหนังสือขออนุมัติคืนหนังสือค้ าประกันสัญญาถึงผู้จัดการธนาคาร  
(มอบให้ผู้รับ) 
   - คืนหลักค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันสัญญา โดยให้ลงนามในทะเบียนคืน
ด้วยทั้งนี้เอกสารที่เก่ียวข้องให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน คืนเฉพาะหลักค้ าประกันและหนังสือถึงธนาคาร 
 

3.6 งานเบิกจ่ายงบประมาณ 
         1) ทะเบียนคุมบัญชีเบิกจ่าย 

- เมื่อมีการรับ-เบิกจ่ายเงินจากบัญชีใดๆ ให้จัดท ารายการเบิกจ่ายในบัญชีนั้นๆ 
โดยบันทึกลงในหนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีเงินนั้นๆ ว่าได้เบิกจ่ายตามบันทึกข้อความใด วันที่เท่าไหร่ 
จ านวนเท่าไหร่ 
   - น าเสนอให้ผู้บริหารทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีนั้นๆ ทั้งลงนามรับรอง 
   - รวบรวมและจัดเก็บหนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีเงินเป็นเดือน/ปี เพื่อรอ
รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด 
          2) ทะเบียนคุมบัญชีเงินกระแส (เช็ค) 
   - เมื่อมีการเบิกจ่ายเช็ค ต้องมีการจัดท าหนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีเงิน
กระแสรายวัน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเบิกจ่ายผิด/เกิน/หรือน้อยกว่าจ านวนที่ต้องเบิกจ่าย 
   - หนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีเงินกระแสรายวันต้องระบุให้ชัดเจนว่า              
มีการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ จ่ายให้แก่ใคร ตามเช็คเลขที่อะไร จ านวนเงินเท่าไหร่ ชื่อที่ใช้ในการ
เขียนเช็คใช้ชื่ออะไร  
   - น าส่งให้ผู้บริหารตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรอง 
   - น าไปจ่ายให้เจ้าหนี้ และให้เจ้าหนี้ลงลายมือชื่อรับเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐาน 
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          3) ย้ายงบประมาณ 
   - รับเอกสารการจัดสรรงบประมาณและส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
   - ท าหนังสือขออนุมัติย้ายงบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   - ท าหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารเพื่อขอแจ้งว่าจะมีการย้ายงบประมาณ 
   - ด าเนินการย้ายงบประมาณ 
          4) เบิกจ่ายงบประมาณ 

การเบิก 
    - เมื่อได้รับเอกสารให้ด าเนินการแยกเอกสารตามประเภทงบประมาณ 
(กจศ., กพร., อาหารนักเรียนพักนอน, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบนักเรียน, ฯลฯ...) 
    - ด าเนินการตรวจสอบการจัดท าเอกสารด้าน ความสมบูรณ์ของ
เอกสาร ความสอดคล้องกับประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับการเบิกจ่าย ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงบประมาณ หากเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบไม่ถูกต้อง ให้ส่งคืนเจ้าของเรื่องเพ่ือแก้ไข
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
    - น าเอกสารที่ถูกต้องด าเนินการตั้งเบิกตามประเภทงบประมาณ โดย
จัดท าบันทึกข้อความ(ฎีกา) ขอเบิกงบประมาณแบ่งตามประเภทงบประมาณ 
    - จัดท าบันทึกข้อความรวมทุกงบประมาณ พร้อมแนบใบถอนเงิน
ธนาคารที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
    - ก าหนดวันเบิกจ่ายงบประมาณ (แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบด้วย) 
    - จัดท าหนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีธนาคาร 
    - จัดท าหนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีเงินกระแส 
    - ด าเนินการเขียนเบิกจ่ายเช็คตามรายการบัญชีเงินกระแส 
    - จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

การจ่ายงบประมาณ  
    - ด าเนินการถอนเงินจากบัญชีโรงเรียนแล้วด าเนินการฝากเข้าบัญชีเงิน
กระแส(เช็ค) 
    - น าเช็คไปจ่ายตามรายการจัดซื้อจัดจ้างและรับใบเสร็จรับเงินหากมี
รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้มอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้ 
    - ตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสารอีกครั้ง จากนั้นประทับตราจ่ายเงิน
แล้วพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินให้เรียบร้อย 
    - น าส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีโดยน าบันทึกข้อความปะหน้าเอกสารแยก
ตามงบประมาณ 
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          5) รายงานการเงินประจ าวัน 
   - ด าเนินการบันทึกเงินคงเหลือประจ าวัน โดยแตกตามประเภทเงิน เช็ค เงิน
ประกันสัญญา บัญชีธนาคารทุกบัญชี เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินยืม โดยกรอกข้อมูลให้ชัดเจนว่ารับเงิน
เท่าไหร่เป็นงบประมาณประเภทอะไร และจ่ายเงินเท่าไหร่ ค่าอะไรบ้าง จากงบประมาณประเภทไหนบ้าง  
   - น าให้คณะกรรมการตรวจสอบ และลงลายมือชื่อ 
   - น าบันทึกบัญชีเงินคงเหลือประจ าวัน วันสุดท้ายของเดือนท าการส าเนาแนบ
กับเอกสารงานบัญชีรายงานให้ต้นสังกัดทราบ 
          6) ตรวจยอดยอดเงินในบัญชีกระแสรายวันประจ าเดือน 
   - ทุกสิ้นเดือนให้ด าเนินการขอ Statement มาตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ

รายการเช็ค หากมีเช็คท่ีค้าง ให้รีบด าเนินการแจ้งเจ้าของเช็คข้ึนเงินให้เรียบร้อย 

          7) รับ/น าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
- กรณี บุคคลธรรมดา เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10,000 บาทต้องเสียภาษีหัก 

ณ ที่จ่าย 1% คืนให้กับภาครัฐ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีจะต้องด าเนินการจัดเก็บเงินภาษีและน าส่งสรร
ภากร โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาให้กับเจ้าหนี้และรับเงินภาษีเพ่ือน าส่ง
ต่อไป ในการน าส่งภาษี ให้กรอกรายละเอียดการรับลงในแบบ ภ.ง.ด. 3 แล้วน าส่ง  
   - กรณี นิติบุคคล เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100 บาทต้องเสียภาษีหัก ณ ที่
จ่าย 7% คืนให้กับภาครัฐ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการจัดเก็บเงินภาษีและน าส่งสรรภากร 
โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายนิติบุคคลให้กับเจ้าหนี้และรับเงินภาษีเพ่ือน าส่งต่อไป 
ในการน าส่งภาษี ให้กรอกรายละเอียดการรับลงในแบบ ภ.ง.ด. 53 แล้วน าส่ง  
   - ทุกครั้งที่มีการรับเงินและจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลงบัญชีการรับเงินด้วย 
 
          8) น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน/เงินฝากคลัง 
   -  เงินรายได้แผ่นดินเกิดจาก ดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีธนาคารและเงิน
งบประมาณคงค้างจากการใช้งานเกิน 2 ปี  
   - เมื่อมีหรือได้รับเงินรายได้แผ่นดินให้จัดท าบันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารให้
ทราบ 
   - ด าเนินการเขียนบันทึกข้อความขอคืนเงินรายได้แผ่นดิน พร้อมแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ในน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน หนังสือน าส่งและเงิน 
   - จัดส่งเอกสารและเงินคืนให้กับต้นสังกัดเพ่ือน าคืนคลังต่อไป 
   - ส าเนาหลักฐานส่งงานบัญชี พร้อมทั้งบันทึกรายงานการเงินประจ าวัน 
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3.7 งานตรวจสอบ/ควบคุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ เดือนละ 1 ครั้ง และสรุปรายงานผลทั้งปี 

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.8 งานเจ้าหน้าที่บัญชี 

หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1. งานตรวจสอบเอกสาร 

  1) รับเอกสารจากการเงิน และแยกประเภทงบประมาณและเรียงล าดับตาม
วันที่เบิกจ่าย 

  2) ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่าย ความสมบูรณ์ของเอกสารและความ
ถูกต้องในการใช้จ่ายเงินในแต่ละงบประมาณ 

  
2. งานจัดท าบัญชี/ทะเบียนคุมเงินทุกประเภทงบประมาณ 

  1) เขียนรหัสก ากับเอกสารตามการเบิกจ่ายในแต่ละวัน 
  2) จัดท าทะเบียนเอกสารตามที่รับจ่ายเงินโดยเรียงตามวันที่รับจ่าย 
  3) แยกเอกสารตามประเภทงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่ายและจัดท าทะเบียนคุม

เงินนอกงบประมาณตามเงินทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต่างๆทั้งต้นสังกัดและงบสนับสนุน
พิเศษอ่ืนๆ (ทั้งรับและจ่าย) 
   4) สรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภท 
   5) ตรวจสอบยอดงบประมาณแต่ละประเภท กับงานการเงิน 

  6) เขียนรายการรับ-จ่ายลงในสมุดเงินสด 
   7) จัดท ารายงานการเงินโรงเรียน 

 
  3. งานตรวจสอบบัญชี 

1) น าเอกสารให้คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง 
   2) น าเอกสารให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง 
   3) รายงานการเงินให้ผู้บริหารทราบ และจัดท ารายงานเงินคงเหลือแต่ละ
ประเภทพร้อมทั้งแนบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (วันสุดท้ายของเดือน) จากฝ่ายการเงินให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัด (ก่อนวันที่ 15ของเดือนถัดไป) 
   4) น าเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบในที่ๆปลอดภัย เพ่ือรอการตรวจสอบจากต้น
สังกัด 
   5) เมื่อได้รับการตรวจสอบจากต้นสังกัดแล้วต้องเก็บรักษาเอกสารไว้เป็นเวลา 
10 ปี 
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 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.9 งานกองทุนสวัสดิการโรงเรียน  

หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) เป็นคณะกรรมการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน มีอ านาจลงนามในการ

เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 
2) รับ จ่ายเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินบริจาค เงินรายได้อ่ืนๆ เพื่อเป็นสวัสดิการ 

ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3) จัดท าเอกสารประกอบบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
 4) จัดท ารายงานการเงินนอกงบประมาณให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.  กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 4.1 งานข้อมูลสารสนเทศสินทรัพย์ 

หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับจัดท าข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน  
  2) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ ไฟล์ข้อมูล 
  3) พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง โดยใช้ระบบ ICT เพ่ือง่ายต่อการน าไปใช้และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 4.2 งานเจ้าหน้าที่พัสดุ 
  4.2.1 งานจัดซื้อจัดจ้าง 

หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา วัสดุครุภัณฑ์ ตรวจรับลงทะเบียนรับผิดชอบ 

เก็บรักษาให้เป็นไปตามระเบียบและรวดเร็วทันเวลา 
  2) ควบคุมดูแลการจัดซื้อ  จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนโดย

ประสานงานกับฝ่ายแผนงาน 
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  4.2.2 งานรับ-จ่าย วัสดุครุภัณฑ์ 
หน้าทีห่รือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) จัดท าบัญชีพัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์  และด าเนินการขึ้นที่ราชพัสดุ  
ด าเนินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

  2) ติดตามดูแลการปรับซ่อมและการบ ารุงรักษาพัสดุโดยจัดให้มีการวางแผน
ปฏิบัติการ  และ  ควบคุมดูแลให้มีการปรับซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุเป็นประจ า 

  3) ด าเนินการให้มีการตรวจสอบประจ าปี  จ าหน่ายพัสดุ  ควบคุมดูแลและวัสดุ
ทะเบียนครุภัณฑ์  รายงานการตรวจรับ-จ่ายพัสดุประจ าปี รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร หลักฐานการ
อนุมัติจ าหน่ายและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ติดตามให้มีการด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และ
ตรวจสอบวัสดุถาวร มีการรายงานทันก าหนดการ 

  4) จัดท าเอกสาร  ขั้นตอนวิธีใช้  การปรับซ่อมหรือระเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็น  
จัดท าแบบรายงาน  แบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  5) ให้บริการด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์แก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนได้รวดเร็วทัน
ก าหนดการ 

  6) ควบคุมดูแลการประเมินงานด้านพัสดุมีการจัดท าข้อมูลสถิติเก่ียวกับงาน
พัสดุ 

  7) ปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5. กลุ่มงานโครงการพิเศษ 

5.1 งานบริการถ่ายเอกสาร/อัดส าเนา 
หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

 1) ให้บริการเบิก-จ่าย ให้ยืมพัสดุ และบริการอัดส าเนา 
 2) บริการส่งเอกสาร 
 3) ปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5.2 งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีน 

หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) ด าเนินงานบริหารสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
2) ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียนที่อาจเกิดข้ึน 
3) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือสมาชิกจากครู นักการภารโรง ตลอดจน

นักเรียนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกจัดท าบัญชีรายรับ-จ่ายทังหมดในการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียน 
4) จัดท ามะเบียนรายชื่อสมาชิกสหกรณ์และจ านวนหุ้นทังหมดเพ่ือความสะดวกในการ

ติดต่อประสานงานสมาชิก 
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5) จัดหาสินค้าที่มีความจ าเป็นและเหมาะเพ่ือจ าหน่ายแก่สมาชิก 
6) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  5.3 งานจัดหาและจัดจ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน  
  1) จัดหา ชุดวอร์ม, ชุดพ้ืนเมือง, กระเป๋านักเรียน, เข็มตราโรงเรียน 
  2) จัดจ าหน่าย ชุดวอร์ม, ชุดพ้ืนเมือง, กระเป๋านักเรียน, เข็มตราโรงเรียน 
  3) ท าบัญชีในการซื้อและจ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน 
  4) รายงานผลการด าเนินการ 
 

5.4 งานจัดหาและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน (สมุดตราโรงเรียน, สมุดรายงานตราโรงเรียน, 
สมุดบันทึกรักการอ่าน, อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ) 
  1) จัดหา สมุดตราโรงเรียน, สมุดรายงานตราโรงเรียน, สมุดบันทึกรักการอ่าน, อุปกรณ์
การเรียนอื่นๆ 
  2) จัดจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน 
  3) ท าบัญชีในการซื้อและจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน 
  4) รายงานผลการด าเนินการ 
 
6. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2.1, 2.2, 2.4 และ 4 
หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) วางแผนงานโครงการให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยประสาน 

ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2) เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการโครงการตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการ 

ด าเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบการท างานได้   
3)  จัดเก็บข้อมูลจากการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานชัดเจน 
4)  จัดประชุมพบปะกันในกลุ่มมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือร่วมคิดร่วมท าอย่างต่อเนื่อง 
5) ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและเมื่อพบว่ามาตรฐาน ตัวชี้วัดใดยัง 

ไม่ได้มาตรฐานให้ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
6) ประสานงานกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพ่ือสรุปผลการประเมินและ 

จัดท ารายงานประจ าทุกปีเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มอบหมาย 



ผู้อํานวยการโรงเรียน

รองผู้อํานวยการโรงเรียน

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   

1.กลุ่มงานอํานวยการ 2.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 3.กลุ่มงานบุคลากร 4.กลุ่มงานเลขานุการสํานักงาน 5.กลุ่มงานโครงการพิเศษ

1.1 งานสํานักงานและธุรการ 2.1 งานพัฒนาข้อมูลครูและบุคลากรฯ 3.1 งานสรรหาบรรจุแต่งตั�งโอนย้ายบุคลากร 4.1 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 5.1 งานโครงการธนาคารโรงเรียน

1.2 งานปฏิคมและประสานงาน 2.2 งานข้อมูลการลา 3.2 งานวินัยบุคลากร 4.2 งานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร  

 2.3 งานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 3.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.3 งานประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.4 งานข้อมูลเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 3.4 งานเลื�อนตําแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร  

2.5 งานข้อมูลเกียรติประวัติบุคลกร  

2.6 งานต่อใบประกอบวิชาชีพครู  

6.กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา

งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที�  2.2.2 , 2.3

นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุมชน

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล    
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กลุ่มบริหารงานบุคคล   

3. กลุม่บริหารงานบุคคล 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วย 

  1. นายธัญยรัตน์  พลเดช   ประธานกรรมการ 
  2. นายส าราญ  จันทร์แดง  กรรมการ 
  3. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล  กรรมการ 
  4. นายอภิชาติ    นิปุณะ   กรรมการ 
  5. นางพัชรินทร์พร ก้อนแก้ว  กรรมการ 
  6. นางวิลาวัลย ์  ท้าวมณี   กรรมการ 
  7. นางสาวพัชราภรณ์      วงษ์ซ่ือ   กรรมการและเลขานุการ 
    
หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1.วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาพร้อมวางแผนงานโครงการในการพัฒนางานในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร กลุ่มงานบุคลากร 
กลุ่มงานเลขานุการส านักงาน กลุ่มงานโครงการพิเศษ และกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

2.  ให้การบริหารงานอื่น ๆ จนกระท่ังบรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3.  ประสานงานและส่งเสริมสนับสนุนอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการทางการศึกษาทุก

รูปแบบ 
4.  ส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น

หลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ 
5.  ประสานงานให้บุคคลชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
6.  ควบคุม  ดูแลรับผิดชอบในการบริหารกลุ่มงานทั่วไปให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตาม

ระเบียบและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 7.  วางแผนและด าเนินการพัฒนาวิชาชีพครู โดยจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ พร้อมทั้ง

สนับสนุน พัฒนาครูให้เป็นแกนน า ครูต้นแบบ และการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 8.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปรายงานต่อผู้บริหารเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนได้รับมอบหมาย   
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พรรณนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    นายธัญยรัตน์ พลเดช 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    นายอภิชาติ นิปุณะ 
เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล    นางวิลาวัลย์ ท้าวมณี 

ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กลุ่มงานอ านวยการ 

1.1 งานส านักงานและธุรการ 
 
1.2 งานปฏิคมและประสานงาน 
 

นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล
นายส าราญ จันทร์แดง  
นายอภิชาติ  นิปุณะ 
นายอภิชาติ  นิปุณะ 
นางสาวพัชราภรณ์  วงษ์ซ่ือ 
นางพัชรินทร์พร  ก้อนแก้ว 
นางวิลาวัลย์ ท้าวมณี 
นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล 
นายธัญยรัตน์ พลเดช 

2 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
2.1 งานพัฒนาข้อมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 
2.2 งานข้อมูลการลา 
2.3 งานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
2.4 งานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.5 งานข้อมูลเกียรติประวัติบุคลากร 
2.6 งานต่อใบประกอบวิชาชีพ 

นายธัญยรัตน์ พลเดช 
นางพัชรินทร์พร  ก้อนแก้ว 
นายอภิชาติ  นิปุณะ 
นางวิลาวัลย์ ท้าวมณี 
นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล
นายธัญยรัตน์ พลเดช 
นางพัชรินทร์พร  ก้อนแก้ว 
นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล 

3 กลุ่มงานบุคลากร 
3.1 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายบุคลากร (ข้าราชการ) 
3.2 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายบุคลากร (พนักงานราชการ, 
ลูกจ้างประจ า, อัตราจ้าง) 
3.2 งานวินัยบุคลากร 
3.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3.4 งานเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร 

นายธัญยรัตน์ พลเดช 
นายธัญยรัตน์ พลเดช 
นางวิลาวัลย์  ท้าวมณี 
 
นายส าราญ จันทร์แดง 
นายธัญยรัตน์ พลเดช 
นายธัญยรัตน์ พลเดช  
นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล 

4 กลุ่มงานเลขานุการส านักงาน 
4.1 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.2 งานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

นางสาวพัชราภรณ์  วงษ์ซ่ือ 
นางสาวพัชราภรณ์  วงษ์ซ่ือ 
นางพัชรินทร์พร ก้อนแก้ว 



 

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 

39 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   

4.3 งานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวพัชราภรณ์  วงษ์ซ่ือ 
5 กลุ่มงานโครงการพิเศษ 

5.1 งานโครงการธนาคารโรงเรียน 
นายอภิชาติ  นิปุณะ 
นายอภิชาติ  นิปุณะ  

6 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่  2.2.2 และ 2.3 

คณะกรรมการทุกคน 
 

 
1.  กลุ่มงานอ านวยการบุคลากร 

1.1 งานส านักงานและธุรการ 
      หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน  
 1)  วางแผนงานโครงการในการพัฒนาส านักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ

ในการให้บริการ 
 2)  ใช้กิจกรรม 5 ส. มาพัฒนาส านักงาน 
 3)  ควบคุม ดูแลส านักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและบริการ

บุคลากรในโรงเรียน 
4) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในส านักงานให้พร้อมในการบริการ 
5)  ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานด้วยไมตรีจิต 
6) รับหนังสือและจัดท าหนังสือส่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.2 งานปฏิคมและประสานงาน 
      หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1)  วางแผนในการเตรียมการต้อนรับผู้มาเยือนโรงเรียนและในภาระงานของโรงเรียน 

2)  จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงไว้ให้พร้อม 
3)  ให้บริการน้ าดื่ม เครื่องดื่มและอาหารว่าง ผู้มาเยือนโรงเรียน 
4)  ให้บริการน้ าดื่ม เครื่องดื่มงานกิจกรรม งานเลี้ยงภายในโรงเรียน 
5)  ประเมินการปฏิบัติงานพร้อมสรุปรายงานเพ่ือพัฒนางาน 
6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7)  ให้บริการเก็บค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้าของบ้านพักครูในโรงเรียน 
8)  ประสานงานหน่วยงานสวัสดิการครูภายนอกเพ่ือบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2.  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร 
2.1 งานพัฒนาข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1)  วางแผนโครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2)  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
  3)  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่กลุ่มงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4)  เมื่อมีบุคลากรมาเพ่ิม ให้จัดท าบัญชีเพิ่มในหนังสือเวียนผู้อ านวยการ 
 5)  ปรับปรุงข้อมูล/ประวัติบุลากรในไฟล์ข้อมูล โดยประสานขอเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

6)  ปรับปรุงบอร์ดบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
  7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 งานข้อมูลการลา 
      หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) ตรวจสอบใบลาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น 
 2) ตรวจสอบจ านวนครั้งที่ลาและวันลาครั้งล่าสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ขอลา เพ่ือบันทึกลงในใบลา 
  3) เสนอผู้บังคับบัญชา 
  4) บันทึกลงแฟ้มประวัติ 

 5) สรุปการลาปีงบประมาณละสองครั้ง และส่งผลการสรุปการลาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกครั้ง ไปยังต้นสังกัด 

 
2.3 งานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
       หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

การพัฒนาบุคลากร 
1)  วางแผนงานโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2)  จัดปฐมนิเทศแก่ครูบรรจุใหม่และบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 
3)  ประสานทุกฝ่ายในการมอบหมายภาระงานและบุคลากรที่มาบรรจุใหม่ 
4)  ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนของบุคลากรในสถานศึกษา 

 5)  จัดโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6)  สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

7)  ประสานงานการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อจัดส่งครูเข้าร่วมอบรม 
  8)  ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
 1)  เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไปอบรม/ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมอบรม ให้ประชาสัมพันธ์

หรือแจ้งให้ครูผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 2)  หากต้องกรอกข้อมูลและจัดส่งหน่วยงาน ให้รีบด าเนินการโดยส่งโทรสารและจัดส่ง

เอกสาร 
3)  ตรวจสอบการเขียนค าร้องไปราชการ 
4)  จัดพิมพ์ข้อมูลการเข้ารับการอบรมครู 
5)  สรุปการเข้ารับการอบรมครู เป็นปีการศึกษา 
 

2.4 งานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
       หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีท างานครบ 5 ปี 

ก่อนวันที่ 28 กรกฎาคมของปีนั้นๆ 
 2)  ตรวจสอบชั้นของเครื่องราชฯ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการยื่น

ขอ 
 3)  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรอกแบบฟอร์มเพ่ือยื่นขอ 
 4)  จัดท าหนังสือและเอกสารตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

ก าหนด 
 5)  เมื่อได้รับการอนุมัติเครื่องราชฯแล้ว ให้จัดท าเป็นข้อมูลเก็บไว้ โดยจัดพิมพ์ข้อมูลไว้ใน

คอมพิวเตอร์และเก็บส าเนาใส่แฟ้มข้อมูลเครื่องราชฯ 
 
2.5 งานข้อมูลเกียรติประวัติบุคลากร 
     หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1)  ส าเนาเกียรติบัตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2)  จัดเก็บเกียรติบัตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเรียงตามปี พ.ศ. 

และตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแฟ้มเกียรติประวัติ 
  3)  บันทึกข้อมูลลงใน คอมพิวเตอร์ ในแฟ้มเกียรติประวัติครู 
 

2.6 งานต่อใบประกอบวิชาชีพ 
       หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1)  ส ารวจวันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพครูและแจ้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทราบล่วงหน้าก่อน 6 เดือนเมื่อใบประกอบวิชาชีพครูจะหมดอายุ 
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 2)  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรอกแบบค าขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
พร้อมแนบเอกสารที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

 3)  จ่ายคา่ธรรมเนียม 200 บาท ณ ที่ท าการไปรษณีย์และน าใบเสร็จรับเงินที่ได้แนบกับแบบ       
ค าขอ 

 4)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าไปส่งด้วยตนเอง ณ คุรุสภาเขต 
(ศาลากลาง ชั้น 5) หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังคุรุสภา กทม. ด้วยตนเอง 
 
 
3. กลุ่มงานบุคลากร 

3.1 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน และย้ายบุคลากร 
       หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

           1)  วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
           2)  จัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 
           3)  ขอปรับปรุงต าแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง / ขอ

ต าแหน่งเพิ่ม ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
           4)  ประสานในเรื่องการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง 

/ ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
           5)  ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุ / คัดเลือก / ทั้งข้าราชการและอัตราจ้างตลอดทั้งการจ้าง 

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
           6)  ด าเนินการเรื่องการย้าย / การโอน บุคลากรในสถานศึกษา 
           7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
     หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 

1)  พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ 
 2)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู โดยค่าตอบแทนของข้าราชการครูบรรจุใหม่ วุฒิ

ปริญญาตรี 4 ปี รับเงินเดือน 15,050 บาท ปริญญาตรี 5 ปี รับเงินเดือน  15,800  บาท พนักงานราชการ 
รับเงินเดือนที่อัตรา 18,000 บาท 

 3)  จัดท าเอกสารการประเมินครูผู้ช่วยทั้งนี้ให้แนบค าสั่งบรรจุแต่งตั้งและส่งหนังสือขอ
จัดท าประวัติไปยังสถานีต ารวจอ าเภออมก๋อย 

4)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
5)  ประเมินครูผู้ช่วยทุกๆ 6 เดือน ตามก าหนดการในปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
6)  ส่งเอกสารการประเมินครูผู้ช่วย เมื่อประเมินครบทั้ง 8 ครั้ง   
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 7)  รอรับค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู (หากล่าช้าเกิน 1 เดือนให้รีบติดต่อเขตพ้ืนที่
การศึกษา) 

 8)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูโดยตรวจสอบรายละเอียดเรื่องเงินเดือนให้
ถูกต้อง 

 
      หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน การโอน และย้ายข้าราชการ 

1)  การเขียนขอย้ายประจ าปี 
   - ส่งค าร้องพร้อมเอกสาร ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มกราคม   
  โดยให้รอรับค าร้องขอย้ายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  แล้ว
ตรวจสอบรูปแบบว่ามีการเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมหรือไม่หากมีให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วบันทึก
ต้นฉบับไว้ พร้อมติดต่อขอส าเนา กพ.7 จาก สพม.34 ตามจ านวนชุดประกอบค าร้องขอย้าย 

 2)  แจกค าร้องขอย้ายให้กับคณะครูที่มีความประสงค์จะย้าย โดยท าหนังสือเวียนเพ่ือ
ส ารวจข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครู จ านวนนักเรียน และระยะทางจากโรงเรียนไปส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 3)  ประสานกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือประชุม ให้การรับรอง/อนุมัติให้ยื่นค าร้อง
ขอ 

 4)  แนบเอกสารหลักฐานตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ก าหนด
และ รวบรวมเอกสารส่งเขต/ พร้อมท าหนังสือส่ง และเก็บส าเนาค าร้องไว้ที่โรงเรียน 1 ชุด 

 
       หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง พนักงานราชการ 
 1) ศึกษาข้อมูลอัตราก าลังคน ต าแหน่งว่างของพนักงานราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ก าหนด 
  2)  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตามวิชาเอกท่ีก าหนด 
  3)  ประกาศหลักสูตรการสอบพนักงานราชการ 
  4)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบพนักงานราชการ 
  5)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
  6)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

 7)  ประกาศผลการสอบคัดเลือก (โดยประกาศทางเว็บไซด์ www.omkoi.ac.th และติดประกาศ) 
จากนั้นออกค าสั่งจ้างพนักงานราชการ ก าหนด 5 ปี ต่อหนึ่งสัญญาจ้าง 

 8.  น าส่งเอกสารรายงานผลการสอบคัดเลือก และจัดท าสัญญาจ้าง ค าสั่งจ้าง ตรวจสอบ
การเป็นผู้ประกันตน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 
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      หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ลูกจ้างช่ัวคราว 
 1) เมื่อลูกจ้างลาออกต้องจัดท าค าสั่งเลิกจ้าง พร้อมกับน าแบบบันทึกข้อความลาออกส่ง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จ านวน 2 ชุด 
 2)  จัดท าหนังสือประกาศสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (ครูอัตราจ้างตามงบต่าง ๆ)ตามเอกวิชาที่

ต้องการ 
 3)  ให้ลูกจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแนบเอกสารตามที่งานบุคลากรก าหนด 
 4)  จัดท าหนังสือค้ าประกัน โดยให้ลูกจ้างน าเอกสารของผู้ค้ าแนบเอกสารตามที่งาน

บุคลากรก าหนด 
 5)  ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง สัญญาค้ าประกันและเอกสารประกอบการจ้าง โดยให้

ลูกจ้างและผู้ค้ าลงนามให้เรียบร้อย 
 6)  จัดท าหนังสือค าสั่งจ้างของโรงเรียน  หนังสือน าส่งสัญญาจ้างตามโครงการต่าง ๆ ให้

เรียบร้อย 
7)  น าสัญญาจ้าง หนังสือค าสั่ง หนังสือน าส่ง ให้ ผอ. ลงนามอนุมัติ 
8)  น าเอกสารทั้งหมดไปถ่ายส าเนา อย่างละ 3 ชุด คือ  

  (8.1)  น าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 ชุด  
   (8.2)  น าส่งฝ่ายการเงินของโรงเรียน จ านวน 1 ชุด 

9) น าสัญญาต้นฉบับเก็บไว้ในแฟ้มของครูแต่ละคน 
 10) จัดเรียงเอกสารตามโครงการต่าง ๆ ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

11) แจ้งการเลิกเป็นผู้ประกันตน ตามแบบ สป.6-09 ส่งส านักงานประกันสังคม  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3.2 งานวินัยครูและบุคลากร 
        หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

 กรณีเม่ือครูกระท าผิดวินัย ให้ศึกษา พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องและเรียนปรึกษาผู้บังคับบัญชา 
 
3.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

        หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) จัดท าข้อมูลการนับตัวข้าราชการครู โดยตรวจสอบจากเงินเดือน ณ วันที่ 30กันยายน, 

31 มีนาคม, 1 เมษายน 
2)  จัดส่งข้อมูลไปยังส านักงานเขต ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาความดีความชอบ 
4)  มอบค าสั่งให้คณะกรรมการและด าเนินการนัดหมายประชุมพิจารณา 

 5)  เตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ครบตามจ านวนรายการและให้คณะกรรมการประเมิน 
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6)  บันทึกการประชุมฯ และจัดพิมพ์รายงานและให้คณะกรรมการลงนาม 
7)  จัดท าค าสั่งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนและบัญชีแนบท้าย 
8)  ตรวจสอบตัวเลขเงินเดือนให้ถูกต้อง 

 9)  จัดส่งเอกสารตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ก าหนด 
 
3.4 งานเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากร  
      หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลื่อนวิทยฐานะ 
  2) แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลื่อนวิทยฐานะ จัดเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลที่เก่ียวข้อง ให้ท า
บันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตรับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
  3) ตรวจสอบเอกสารของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะให้ถูกต้อง 
  4) ด าเนินการส่งค าร้อง ไปยังต้นสังกัด 

 5) ติดตาม ประสานงาน ความคืบหน้าของการขอเลื่อนวิทยฐานะและแจ้งให้ผู้ขอวิทยฐานะ
ทราบเพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ 
 
4. กลุ่มงานเลขานุการส านักงาน 

4.1 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1)  วางแผนงานโครงการในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2)  ประสานงานในการจัดประชุมแต่ละครั้ง 
 3)  จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการร่วมคิด ร่วมท าในการปฏิบัติงาน 
 4)  รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 5)  ขอความร่วมมือ สนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
 6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
        หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 2)  เสนอรายงานการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา ลงนามรับทราบและส่งรายงานผลไปยัง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
3)  จัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าวาระการประชุมครั้งต่อไป 
 
 
 



 

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 

46 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   

        หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงานประสานงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 1)  ประกาศ/รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมเอกสารประกาศ, เอกสารใบสมัคร, 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

 2)  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯท าหนังสือถึงส านักงานเขตพ้ืนที่พร้อมแนบประกาศ 
  3)  ประชุมคณะกรรมการฯ 
   - เตรียมใบลงทะเบียน 
   - ท าหนังสือเชิญ 
   - เตรียมสถานที/่ของว่าง 
   - จดบันทึกวาระการประชุม 
   - รายงานการประชุมต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

4)  ก าหนดวัน เวลา และเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประชุม 
 

 4.2 งานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
       หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) บันทึกการประชุมครูคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
2)  เสนอรายงานการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา ลงนามรับทราบ 
3)  จัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าวาระการประชุมครั้งต่อไป 
 

4.3 บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
2)  เสนอรายงานการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา ลงนามรับทราบ 
3)  จัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าวาระการประชุมครั้งต่อไป 
 

5.  กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
 5.1 งานธนาคารโรงเรียน 

      หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1)  วางแผนการด าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียน 
  2)  เสนอกิจกรรมต่างๆ ของโครงการธนาคารโรงเรียนต่อผู้บังคับบัญชา 
  3)  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียน 
  4)  รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บังคับบัญชา ปีละ 1 ครั้ง 
  5)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  6)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 
 
6. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2.2.2 และ 2.3 

        หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) วางแผนงานโครงการให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยประสาน 

ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2) เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการโครงการตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการ 

ด าเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบการท างานได้   
3) จัดเก็บข้อมูลจากการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานชัดเจน 
4) จัดประชุมพบปะกันในกลุ่มมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือร่วมคิดร่วมท าอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปัจจุบัน 
5) ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและเมื่อพบว่ามาตรฐาน ตัวชี้วัดใดยัง 

ไม่ได้มาตรฐานให้ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
6) ประสานงานกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพ่ือสรุปผลการประเมินและ 

จัดท ารายงานประจ าทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มอบหมาย 



ผูอํานวยการโรงเรียน

รองผูอํานวยการโรงเรียน

  หัวหนากลุมบริหารทั่วไป   

1.กลุมงานอํานวยการ 2.กลุมงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 3.กลุมงานสงเสริมสุขภาพและความปลอด 4.กลุมงานบริการ 5.กลุมงานโครงการพิเศษ

1.1 งานสํานักงานและปฏิคม 2.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑสํ3.1 งานอนามัยโรงเรียน 4.1 งานยานพาหนะ 5.1 งานโครงการสวมสุขสันต

1.2 งานธุรการ-สารบรรณ 2.2 งานพัฒนาสิ่งแวดลอม 3.2 งานโภชนาการโรงเรียน 4.2 งานโสตทัศนูปกรณและสื่อสาร 5.2 งานโครงการปองกันภัยพิบัติ

1.3 งานประชาสัมพันธ 2.3 งานพัฒนาภูมิทัศน 3.3 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 4.3 งานชุมชนสัมพันธ

2.4 งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 4.4 งานบริหารลูกจาง

2.5 งานบานพักครู 4.5 งานบริการสาธารณะ

6.กลุมงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4.6 งานพัฒนาเว็บไซด

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2

นักเรียน / ผูปกครอง / ชุมชน

โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารทั่วไป    
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4. กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 ประกอบด้วย 

1. นายกติติพงษ์   ค าแหง    ประธานกรรมการ 
2. นายกิติกร    ขัดก๋า    รองประธานกรรมการ 
3. นายโกสินทร์  ช้างบุญ    กรรมการ 
4. นายสุนิรันดร์  รัตนวิไลลักษณ์   กรรมการ 
5. นายธีรพงค์  ค าปัน    กรรมการ 
6. นายฐานพงษ์   ยะวงค์    กรรมการ 
7. นางวิมล  แก้วบุญเรือง   กรรมการ 
8. นางอัฉริยา  มงคลวาท   กรรมการ 
9. นางสาวเนตรชนก อุทเลิศ    กรรมการ 
10. นางสาวนิตติญา ลอดทองสี   กรรมการ 
11. นายสมเกียรติ วงศ์แก้ว    กรรมการ 
12. นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม   กรรมการ 
13. นางจรัสพร  จันทร์ศิริ   กรรมการ 
14. นางสาวอนัญญา เชอกอง    กรรมการ 
15. นายประทุม   ฟองตายา   กรรมการ 
16. นายดุสิต  ใจตา    กรรมการ 
17. นายพิษณุ  เรืองฤทธิ์   กรรมการ 
18. นางสาววนิดา ปะผอ    กรรมการ 
19. นางสาวเสาวลักษณ์ อัศวาภรณ์   กรรมการ 
20. นางสาวนัฐจิรา สุปินธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1.วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาพร้อมวางแผนงานโครงการในการพัฒนางานในกลุ่ม
บริหารทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มงานรักษา
ความปลอดภัย กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานโครงการพิเศษ และกลุ่มงานพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 
 2. สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มงาน/งานมีการด าเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ร่วมคิด ร่วมท าในการแก้ไขปัญหางานในกลุ่มงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
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4. ร่วมกันตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตามและร่วมกันนิเทศงานให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานเป็นประจ าทุกปี 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

พรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป      นายกิตติพงษ์  ค าแหง 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป     นายกิติกร ขัดก๋า 
เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป     นางสาวนัฐจิรา  สุปินธรรม 
 

ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กลุ่มงานอ านวยการ 

1.1 งานส านักงานและปฏิคม 
 

1.2 งานธุรการสารบรรณ 
 
 

1.3 งานประชาสัมพันธ์ 

นายสุนิรันดร์  รัตนวิไลลักษณ์ 
นางสาวนัฐจิรา  สุปินธรรม 
นางอัฉริยา  มงคลวาท 
นางสาวอนัญญา  เชอกอง 
นางสาวนัฐจิรา  สุปินธรรม 
นางสาวนิตติญา  ลอดทองสี 
นายสุนิรันดร์  รัตนวิไลลักษณ์ 
นางสาวนิตติญา  ลอดทองสี 

2 กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
2.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ 
 
 
2.2 งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
2.3 งานพัฒนาภูมิทัศน์ 
 
2.4 งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 
 
2.5 งานบ้านพักครู 

นายกิติกร ขัดก๋า 
นายกิติกร ขัดก๋า  
นายสมเกียรติ  วงศ์แก้ว 
นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม 
นางวิมล  แก้วบุญเรือง 
นายฐานพงษ์  ยะวงค์ 
นางอัฉริยา  มงคลวาท 
นางอัฉริยา  มงคลวาท 
นายกิติกร ขัดก๋า 
นายกิติกร ขัดก๋า 
นายสมเกียรติ  วงศ์แก้ว 
นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม 
นายกิตติพงษ์  ค าแหง 
นางสาวนัฐจิรา  สุปินธรรม 
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ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 
3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 

3.1  งานอนามัยโรงเรียน 
 
3.2  งานโภชนาการโรงเรียน 
 
 
3.3 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 
 

นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ 
นางจรัสพร จันทร์ศิริ 
นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ 
นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ 
นางวิมล  แก้วบุญเรือง 
นางจรัสพร จันทร์ศิริ 
นายอจัตราพล  อุ่นใจแรม 
นายสมเกียรติ  วงศ์แก้ว 
นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ 

4 กลุ่มงานบริการ 
4.1 งานยานพาหนะ 
 
 
4.2 งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสาร 
 
4.3 งานชุมชนสัมพันธ์ 
 
 
4.4 งานบริหารลูกจ้าง 
 
 
4.5 งานบริการสาธารณะ 
 
 
 
4.6 งานพัฒนาเว็บไซด์ 

นายกิตติพงษ์  ค าแหง 
นายกิตติพงษ์  ค าแหง 
นายสุนิรันดร์  รัตนวิไลลักษณ์ 
นายธีรพงค์  ค าปัน 
นายธีรพงค์  ค าปัน 
นายกิติกร ขัดก๋า  
นายโกสินทร์  ช้างบุญ 
นางวิมล  แก้วบุญเรือง 
นายกิตติพงษ์  ค าแหง 
นายสมเกียรติ  วงศ์แก้ว 
นายกิตติพงษ์  ค าแหง 
นายโกสินทร์  ช้างบุญ 
นายโกสินทร์  ช้างบุญ 
นางอัฉริยา  มงคลวาท 
นายกิตติพงษ์  ค าแหง 
นายธีรพงค์  ค าปัน 
นางสาวนิตติญา  ลอดทองสี 
นายสุนิรันดร์  รัตนวิไลลักษณ์ 
นายฐานพงษ์  ยะวงค์ 

5 กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
5.1 งานโครงการส้วมสุขสันต์ 
 
 

นายกิตติพงษ์  ค าแหง 
นางจรัสพร จันทร์ศิริ 
นางอัฉริยา  มงคลวาท 
นางวิมล  แก้วบุญเรือง 
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ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 
5.2 งานโครงการป้องกันภัยพิบัติ 
 

นายฐานพงษ์  ยะวงค์ 
นายอจัตราพล  อุ่นใจแรม 
นางจรัสพร จันทร์ศิริ 

6 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที ่2 
 

คณะกรรมการทุกคน 

 
1. กลุ่มงานอ านวยการ 
 1.1 งานส านักงานและปฏิคม 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) วางแผนการพัฒนาห้องส านักงานกลุ่ม 
2) พัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มให้ถูกหลัก 5 ส. อยู่เสมอ 
3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อใช้ในการให้บริการต้อนรับ 
4) ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานด้วยไมตรีจิต 
5) ประเมินผลการพัฒนาห้องส านักงานและการให้บริการของส านักงานกลุ่ม 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 1.2 งานธุรการสารบรรณ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน  
  1) จ าแนกประเภทหนังสือเข้า 
  2) ลงทะเบียนรับหนังสือพร้อมทั้งตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) 
  3) จัดท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการ 
  4) จัดส่งหนังสือให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
  5) จัดท าบันทึกโต้ตอบกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
  6) แจ้งเวียนให้ข้าราชการทราบและติดประกาศ 
  7) จัดเก็บเอกสารต่างๆเข้าแฟ้มตามประเภทหัวข้อเรื่องเพ่ือความสะดวกในการค้นหา 
  8) ด าเนินการส่งหนังสือถึง สพม.34 และหน่วยงานภายนอก 
  9) น าแฟ้มเรื่องที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเสร็จแล้วลงทะเบียนหนังสือส่งก่อนส่งให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
  10) ส าเนาหนังสือส่งที่มีการลงชื่อผู้รับจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ผู้รับผิดชอบเก็บไว้ 1 
ชุดและกลุ่มงานบริหารทั่วไปเก็บไว้ 1 ชุด 
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11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 1.3 งานประชาสัมพันธ์ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้ง
การรับข่าวสารทางการศึกษาของชุมชน 
  2) วางแผนงานโครงการในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษาให้แพร่หลายโดยมี
ส่วนร่วมของชุมชน องค์กร สถาบันและสื่อมวลชน 
  3) จัดให้มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  4) มีการพัฒนาบุคลากรในทีมงานประชาสัมพันธ์ พัฒนารูปแบบการน าเสนอ เช่น แผ่น
พับ วารสาร  
  5) สร้างกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย 
  6) ประสานงานกับงานเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ 
  7) จัดท าวารสาร / จดหมายข่าว  / แผ่นพับ / ไวนิลประชาสัมพันธ์งานต่างๆที่หน้า
โรงเรียน ฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามโอกาส 

8) ลงข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเว็บไซด์ สพม.34 
  9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
 2.1 งานอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ส ารวจหรือรับเรื่องการแจ้งซ่อมอาคารสถานที่หรือครุภัณฑ์ส านักงาน 
  2) ตรวจสอบประเภทงาน 
  3) พิจารณาแยกประเภทงานซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ 
  4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ 
  5) จัดท าแผนการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์เป็นรายเดือน 
  6) ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาตามแผน 
  7) ก ากับ ตรวจสอบ งานซ่อมบ ารุงเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
  8) รายงายผลการซ่อมบ ารุงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือน าไปใช้งาน 

9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.2 งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ส ารวจหรือรับเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  2) จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  3) จัดท าผังเวร เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้องเรียน 
  4) จัดท าผังห้องเรียนหรือห้องโฮมรูมแต่ละห้องส าหรับท าความสะอาด 
  5) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท าความสะอาดโรงเรียน ส าหรับให้นักเรียนแต่ละห้องเรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดแข็ง ถังขยะ แปรงขัดห้องน้ า ไม้ถูพ้ืน เป็นต้น 
  6) ด าเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามกิจกรรม โครงการ 
  7) ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น เวรโซน ห้องเรียน  
  8) รายงานผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ อย่างต่อเนื่อง 

9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.3 งานพัฒนาภูมิทัศน์ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ส ารวจหรือรับเรื่องการพัฒนาภูมิทัศน์ 
  2) จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ 
  3) จัดท าผังเวร เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้องเรียน 
  4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท าความสะอาดโรงเรียน ส าหรับให้นักเรียนแต่ละห้องเรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดแข็ง ถังขยะ แปรงขัดห้องน้ า ไม้ถูพ้ืน เป็นต้น 
  6) ด าเนินการพัฒนาภูมิทัศน์ตามกิจกรรม โครงการ 
  7) ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น เวรโซน ห้องเรียน  
  8) รายงายผลการพัฒนาภูมิทัศน์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ อย่างต่อเนื่อง 

9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.4   งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ส ารวจหรือรับเรื่องการแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค 
  2) ตรวจสอบประเภทงาน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต อ่ืนๆ  
  3) พิจารณาแยกประเภทงานซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 
  4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 
  5) จัดท าแผนการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคเป็นรายเดือน 
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  6) ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาตามแผน 
  7) ก ากับ ตรวจสอบ งานซ่อมบ ารุงเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
  8) รายงายผลการซ่อมบ ารุงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือน าไปใช้งาน 

9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.5   งานบ้านพักครู 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) จัดสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ ให้กับบุคลากร ภายในโรงเรียน 

  2) ส ารวจบ้านพักครูที่มีครูพักอาศัยอยู่จริง และจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม 

3) จัดท าโครงการพัฒนาบ้านพักครู 

4) รายงานผลการด าเนินโครงการ 

5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 

 3.1 งานอนามัยโรงเรียน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานอนามัยประจ าปี 
  2) ส ารวจและเก็บข้อมูลนักเรียน ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนทุกระดับชั้น 
  3) ให้การดูแลนักเรียนที่ไม่สบาย เกิดการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุในสถานศึกษา
ตามอาการและส่งต่อในกรณีที่อาการสาหัส 
  4) ดูแลด้านสุขอนามัยต่างๆภายในโรงเรียน 
  5) ตรวจเช็คสถิติของนักเรียนในการใช้บริการห้องพยาบาล 
  6) ส ารวจจ านวนและเวชภัณฑ์ของห้องพยาบาลเพ่ือท าการจัดซื้อ 
  7) รายงานการปฏิบัติกจิกรรมตลอดปีการศึกษา 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 3.2 งานโภชนาการโรงเรียน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนา โรงอาหาร และสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
  2) วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม กฎ กติกา ในการพัฒนาโรงอาหาร และสหกรณ์
ร้านค้าโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู แม่ค้า นักเรียน  
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  3) มีการประชุมแม่ค้าโรงอาหาร และสหกรณ์ร้านค้า อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ท างานพัฒนาโรงอาหาร สหกรณ์ร้านค้า หรือก าหนดกติการ่วมกัน 
  4) ประสานงานกับแม่ค้าโรงอาหาร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้า เพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่างโรงเรียนกับผู้บริหาร แจ้งการหยุดเรียน แจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน หรือเพ่ือการพัฒนาระบบ
ของโรงเรียนและสหกรณ์ร้านค้า ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  5) ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอาหาร สินค้าและการให้บริการของแม่ค้าโรงอาหาร
และสหกรณ์ร้านค้า 
  6) รายงานการปฏิบัติกิจกรรม โครงการตลอดปีการศึกษา ให้ผู้บริหารรับทราบ 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 3.3 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) จัดเวรยามดูแลรักษา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในวันปกติและในหยุด
ราชการและนอกเวลาราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ก ากับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่เวรและยามรักษาความปลอดภัย 
  3) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
  4) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย 
  5) จัดเตรียมเอกสารและแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ท าหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 
  6) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความปลอดภัย 
  7) ให้ความรู้การป้องกัน การจัดการ เกี่ยวกับอุบัติภัยให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
  8) ปรับปรุงโรงจอดรถของนักเรียนให้มีความปลอดภัย 
  9) จัดท าป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโรงเรียน 

10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. กลุ่มงานบริการ 
 4.1 งานยานพาหนะ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) หัวหน้างานยานพาหนะรับใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 
  2) หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบผลการพิจารณาของผู้อ านวยการ 
  3) เมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการลงบันทึกในบันทึกการใช้รถ 
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  4) จัดท าเอกสารให้ผู้รับผิดชอบยานพาหนะแต่ละคันท าการตรวจสภาพรถหลังการ
ให้บริการ ตรวจดูของเหลวภายในเครื่องยนต์ (น้ ามันเครื่อง,น้ ากลั่น) และตรวจสอบในวันเสาร์ทุกสัปดาห์ 
  5) กรณีซ่อมบ ารุงเขียนรายงานลงในบันทึกข้อความเรื่องการขอแจ้งซ่อมส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 
  6) น ารถไปซ่อมบ ารุงตามที่ได้รับอนุมัติและส่งเอกสารการซ่อมบ ารุงไปยังเจ้าหน้าที่พัสดุ 
  7) ให้ข้อมูลบริการการใช้รถ 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4.2 งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสาร 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ส ารวจข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ สภาพปัญหา เกี่ยวกับ โสตทัศนูปกรณ์และการ
สื่อสาร เช่น เครื่องเสียง ระบบเสียงตามสาย เครื่องโปรเจคเตอร์ ห้องประชุม หอประชุม เป็นต้น 
  2) จัดท าโครงการ กิจกรรม พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และการสื่อสาร เพ่ือเสนอเข้า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
  3) ด าเนินการตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม  
  4) จัดระบบการบริการงานโสตทัศนูปกรณ์และการสื่อสาร แก่คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อมีการร้องขอ 
  5) ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และการสื่อสาร ทุก
รายการ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
  6) รายงายผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์
และการสื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือน าไปใช้งาน 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4.3 งานชุมชนสัมพันธ์ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา เกี่ยวกับ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เช่น 
ปฏิทินงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ปฏิทินงานของหน่วยงานในพื้นท่ี กิจกรรมประจ าปีของโรงเรียน
ที่ร่วมกับชุมชน เป็นต้น 
  2) จัดท าโครงการ กิจกรรม พัฒนางานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เพ่ือเสนอ
เข้าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
  3) ด าเนินการตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม  
  4) จัดระบบการบริการงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เมื่อมีการขออนุเคราะห์
มายังโรงเรียน และโรงเรียนให้เข้าร่วมงาน  
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  5) ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการให้บริการชุมชน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน เช่น  การจัดกิจกรรมเข้าร่วม การน านักเรียนเข้าร่วม คณะครูเข้าร่วม 
  6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชุมชน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือน าไปใช้งาน 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4.4 งานบริหารลูกจ้าง 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) จัดระบบการให้บริการของนักการภารโรงและแม่บ้าน โดยให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม หรือร้องขอมา เช่น การซ่อมแซมอาคารสถานที่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
การซ่อมแซมสาธารณูปโภค การบริการยานพาหนะ การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องส านักงาน 
ความสะอาดห้องน้ า เป็นต้น 
  2) ประชุมร่วมกับนักการภารโรงและแม่บ้านเพื่อวางแผนการท างานเดือนละ 1 ครั้ง โดย
จัดตารางงานทั้ง งานประจ า งานพิเศษ งานด่วน  
  3) สั่งงานพิเศษ งานด่วน ประจ าวันให้แก่นักการภารโรงและแม่บ้าน พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผู้บริหารเป็นประจ าทุกวัน 

4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการท างานของนักการ 
ภารโรงและแม่บ้าน  เช่น การซ่อมไฟฟ้า ประปา อาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอ้ี 
  5) ประสานงานกับงานสถานที่ งานสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การ
ท างานของนักการภารโรงได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อการแก้ปัญหา 

6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4.5 งานบริการสาธารณะ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) รับเรื่องจากการได้รับมอบหมายของผู้บริหาร แยกรายการให้บริการ เช่น สถานที่  
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ICT   เป็นต้น 
  2) ประสานกับหน่วยงาน หรือผู้ที่ขอความอนุเคราะห์ เพ่ือให้ได้รายละเอียดเพ่ิมเติมให้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
  3) ประสานงานกับงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การให้บริการสาธารณะที่ขออนุเคราะห์
มาได้สมบูรณ์มากท่ีสุด 
  4) ปรึกษาหรือเสนอผู้บริหารกรณีการให้บริการบางรายการท าไม่ได้ หรือไม่มี บางกรณี
ต้องใช้งบประมาณ เพื่อขอการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
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  5) ด าเนินการให้บริการสาธารณะตามรายละเอียดที่ขออนุเคราะห์มาให้มากท่ีสุดเท่าที่จะ
ท าได้ และให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
  6) รายงานผลการให้บริการสาธารณะทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งปัญหา และเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.6 งานพัฒนาเว็บไซด์ 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการในการมีเว็บไซต์ร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่าย 
  2)  จัดท าและพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียน 
  3)  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซด์ 
  4)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซด์ของโรงเรียน 
  5)  ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ และด าเนินการบริหารจัดการเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 

6) ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของเว็บไซต์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5. กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
 5.1 งานโครงการส้วมสุขสันต์ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาโครงการส้วมสุขสันต์ 
  2) วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม กฎ กติกา ในการพัฒนาห้องน้ า ห้องส้วมของ
โรงเรียนทั้งหมด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แม่ค้า นักเรียน  
  3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน แม่บ้าน หรือผู้ที่ดูแลความ
สะอาดห้องน้ าห้องส้วมของโรงเรียน 
  4) บริหารจัดการเพ่ือดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ าห้องส้วมของโรงเรียนทั้งหมด  
เช่น จัดเวรให้นักเรียนช่วยท าความสะอาด 
  5) ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้การท าความสะอาดของห้องน้ าห้องส้วมของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  6) ตรวจสอบและประเมินผลการท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วมของนักเรียนที่
รับผิดชอบ และแม่บ้านที่รับผิดชอบ เพื่อให้ห้องน้ าห้องส้วมสะอาดตลอดเวลา 
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  7) รายงานการปฏิบัติกิจกรรม โครงการตลอดปีการศึกษา ให้ผู้บริหารรับทราบ 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5.2 งานโครงการป้องกันภัยพิบัติ 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานโครงการป้องกันภัยพิบัติภายในโรงเรียน 
  2) วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม ป้องกันภัยพิบัติภายในโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
  3) ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ เช่น ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ ที่
อาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนที่ของโรงเรียน (ไฟไหม้ แผ่นไหว ดินถล่ม พายุ ) 
  4) มีการซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ บางเรื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  5) รายงานการปฏิบัติกิจกรรม โครงการตลอดปีการศึกษา ให้ผู้บริหารรับทราบ 

6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

6. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา 
6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2 

หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) วางแผนงานโครงการให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยประสาน 

ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2) เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการโครงการตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการ 

ด าเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบการท างานได้   
3) จัดเก็บข้อมูลจากการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานชัดเจน 
4) จัดประชุมพบปะกันในกลุ่มมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือร่วมคิดร่วมท าอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปัจจุบัน 
5) ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและเมื่อพบว่ามาตรฐาน ตัวชี้วัดใดยัง 

ไม่ได้มาตรฐานให้ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
6) ประสานงานกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพ่ือสรุปผลการประเมินและ 

จัดท ารายงานประจ าทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มอบหมาย 

 



ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   

1.กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 2.กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 3.กลุ่มงำนระบบกำรดแูลชว่ยเหลือนักเรียน 4.กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 5.กลุ่มงำนปอ้งกันและแก้ไขปญัหำสำรเสพตดิฯ

1.1 งานส านักงานและปฏิคม 2.1 งานบริหารครูทีป่รึกษาฯ 3.1 งานจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 4.1 งานกิจกรรมนักเรียน 5.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

1.2 งานธรุการ 2.2 งานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน 3.2 งานคัดกรองนักเรียนและส่งต่อ 4.2 งานส่งเสริมประชาธปิไตย 5.2 งานโครงการสถานศึกษาสีขาว

1.3 งานวทิยุส่ือสาร 2.3 งานระเบียบวนิัยนักเรียน 3.3 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 4.3 งานโครงการทูบีนัมเบอร์วนั

2.4 งานสถิติเข้าแถว 3.4 งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

2.5 งานพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริม 3.5 งานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)

6.กลุ่มงำนจริยธรรม 7.กลุ่มงำนนักเรียนพักนอน 8.กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ 9.กลุ่มงำนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ

6.1 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ 7.1 งานวนิัยนักเรียนพักนอน 8.1 โครงการ กพด. 9.1 งานพฒันาคุณภาพมาตรฐานที่ 1.2.1

 7.2 งานอาคารสถานทีห่อพัก ,1.2.2 และ 1.2.3

7.3 งานอาหารนักเรียนพักนอน

7.4 งานการเงินนักเรียนพักนอน

นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุมชน

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
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5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 ประกอบด้วย 

  1. นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ์  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาววีรวรรณ ค าน้อย   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวธนาภรณ ์ ชมชื่น   กรรมการ 
  4. นายธนากร   คันใจ   กรรมการ 
  5. นางทับทิม  แสนเมืองมา  กรรมการ 
  6. นายรัตนผล   กรรณิกา  กรรมการ 

7. นายบุญทวี    ปัญญาคม  กรรมการ 
8. นายสมวิชัย    คุ้มครองโชค  กรรมการ 
9. นายปุณยวีร์  บริสุทธิ์   กรรมการ 
10. นางสาวนันทิยา   หมูค า   กรรมการ 
11. นางสาวจินดาพร จันทร์แสตมป์  กรรมการ 
12. นายกฤษณพงษ์        กรรณิกา                    กรรมการ 
13. นางสาวพลอยไพลิน   วรรณเลิศ  กรรมการและเขลานุการ 

หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนางานในกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วยกลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มงาน
จริยธรรมนักเรียน กลุ่มงานนักเรียนพักนอน กลุ่มงานโครงการพิเศษ และกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา 
  2) เป็นกรรมการร่วมตัดสิน/ปรึกษาหารือ ในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เก่ียวกับงานในกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  3) พัฒนาบุคลากรในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  4) ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มบริหารงานที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาและองค์กร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  5) ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติ และนโยบายของ
สภาพศึกษา 
  6) ประเมินการปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบงานของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรยีนและสรุปรายงานเพื่อพัฒนางาน 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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พรรณนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ์ 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    นางสาววีรวรรณ ค าน้อย 
เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    นางสาวพลอยไพลิน   วรรณเลิศ 

ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กลุ่มงานอ านวยการ 

1.1 งานส านักงานและปฏิคม 

1.2 งานธุรการ 

1.3 งานวิทยุสื่อสาร 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

2. กลุ่มงานกิจการนักเรียน นางสาววีรวรรณ  ค าน้อย 

 2.1 งานบริหารครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ/เวรจุดเสี่ยง 
2.2 งานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน 
2.3 งานระเบียบวินัยนักเรียน 
2.4 งานสถิติการเข้าแถว 
2.5 งานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา(พสน.) 

นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ์ 

นางสาววีรวรรณ ค าน้อย 

นางสาววีรวรรณ ค าน้อย 

นางสาววีรวรรณ ค าน้อย 

นางสาววีรวรรณ ค าน้อย 

3 กลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายธนากร  คันใจ 

 3.1 งานจัดท าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล นายธนากร  คันใจ 

 3.2 งานคัดกรองนักเรียนและส่งต่อ 
3.3 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3.4 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

3.5 งานยานพาหนะรับ-ส่ง นกัเรียน 

นายธนากร  คันใจ 

นายธนากร  คันใจ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

4.1 งานกิจกรรม 

4.2 งานสภานักเรียน 

4.3 งานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 

นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา 

นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา 

นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา  

นายรัตนผล  กรรณิกา 

5. กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

5.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ์ 

นายบุญทวี  ปัญญาคม 
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ที ่ กลุ่มงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ 

   5.1.1 คัดกรองสารเสพติด 

   5.1.2 วันต่อต้านยาเสพติด 

5.2 งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

นายบุญทวี  ปัญญาคม 

นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ์ 

นายสมวิชัย  คุ้มครองโชค 

 

6. กลุ่มงานจริยธรรมนักเรียน 

6.1 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

นางสาวจินดาพร  จันทร์แสตมป์ 

นางสาวจินดาพร  จันทร์แสตมป ์

7. กลุ่มงานนักเรียนพักนอน 

 

7.1 งานวินัยนักเรียนพักนอน 

 

7.2 งานอาคารสถานที่พักนอน 

 

7.3 งานอาหารนักเรียนพักนอน 

 

7.4 งานการเงิน กพด. 

7.5 งานดูแลและติดตามหอพักในก ากับ 

นายปุณยวีร์ บริสุทธิ 

นางสาวธนาภรณ์  ชมชื่น 

นายปุณยวีร์ บริสุทธิ 

นางสาวธนาภรณ์  ชมชื่น 

นายรัตนผล  กรรณิกา 

นายสมวิชัย  คุ้มครองโชค 

นายปุณยวีร์ บริสุทธิ 

นางวิลาวัลย์  ท้าวมณี 

นางทับทิม  แสนเมืองมา 

นางพลอยไพลิน  สิงห์รีวงศ์ 

8. กลุ่มงานโครงการพิเศษ 

8.1 งานโครงการ กพด. 

นางสาวนันทิยา หมูค า/นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์ 

นางสาวนันทิยา  หมูค า/นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์ 

9 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา 

9.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่  1.2.1,1.2.2 และ 1.2.3 

คณะกรรมการทุกคน 

 

1. กลุ่มงานอ านวยการ 

 1.1 งานส านักงานและปฏิคม 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) วางแผนการพัฒนาห้องส านักงานกลุ่ม 
2) พัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มให้ถูกหลัก 5 ส. อยู่เสมอ 
3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อใช้ในการให้บริการต้อนรับ 
4) ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานด้วยไมตรีจิต 
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5) ประเมินผลการพัฒนาห้องส านักงานและการให้บริการของส านักงานกลุ่ม 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.2 งานธุรการ 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
 1) งานธุรการ /รับ – ส่ง หนังสือ 
 2) บริการประสานงาน 
 3) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในส านักงานให้พร้อมในการบริการ 
 4) รับหนังสือและจัดท าหนังสือส่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน 

  5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.3งานวิทยุสื่อสาร 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) ก าหนดรายชื่อและรหัสวิทยุสื่อสารของคณะครูที่มีวิทยุสื่อสาร 
  2) จัดท าตารางการเช็ควิทยุสื่อสารและการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวัน 
  3) จัดอบรมการใช้วิทยุสื่อสารให้กับคณะครู เพ่ือให้มีความเข้าใจในระเบียบการใช้งานเพื่อให้การใช้
งานเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร 
  4) รายงานสถิติการเช็ควิทยุสื่อสารประจ าวัน 

  5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 2.1 งานบริหารครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) ร่างค าสั่งเพ่ือแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับเพ่ือเสนอ เมื่อมีการปรับเปลี่ยน 
2) ประชุมชี้แจ้งบทบาทหน้าที่ ภาระงานของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ 
3) วางแผนการประชุมและจัดประชุม coaching ระดับชั้น 
4) มอบหมายภาระงาน และติดตามงานครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ 
6) ช่วยเหลือครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับในการแก้ปัญหานักเรียน 
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับเพื่อรายงาน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2 งานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน 
หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดท าแบบแจ้งข้อมูลการกระท าความผิดระเบียบของนักเรียน 
2) แจ้งแนวปฏิบัติการการให้ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนแก่ครูทราบ 
3) เก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน 
4) รายงานผลข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนให้งานวินัยนักเรียนด าเนินการปรับพฤติกรรม 
5) จัดท าบันทึกโฮมรูม  
6) เสนอบันทึกการโฮมรูมต่อหัวหน้าระดับและผู้บริหารรายเดือน 

7) สรุปผลรายงานการโฮมรูมแก่ผู้บริหาร 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.3 งานระเบียบวินัยนักเรียน 
หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) ร่างประกาศระเบียบวินัยนักเรียนของโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้อง แล้วเสนอโรงเรียนเพ่ือประกาศ 
  2) ประชุมชี้แจ้งระเบียบวินัยนักเรียนของโรงเรียนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
  3) วางแผนงานโครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานในการด าเนินงาน 
  4) ประสานงานในการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในและภายนอกสถานศึกษา 
  5) จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนที่กระท าความผิดวินัยนักเรียนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
  6) ประสานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนที่ท าผิดระเบียบวินัย จากงานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนเพื่อ
ติดตามแก้ปัญหานักเรียน 
  7) สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.4 งานสถิติการเข้าแถวนักเรียน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ออกแบบใบเช็คสถิตินักเรียนในแต่ละวัน 
  2) รวบรวมสถิติการขาด ลา ป่วย ของนักเรียนในแต่ละวัน 
  3) รายงานสถิติการ ขาด ลา ป่วย ของนักเรียนในแต่ละวัน 
  4) สรุปการขาด ลา ป่วย ของนักเรียนทุกๆเดือน 
  5) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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3. กลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 3.1 งานจัดท าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวทางการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม

องค์ประกอบหลัก 5 ประการคือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมนักเรียน ป้องกันและแก้ไข

ปัญหานักเรียน การส่งต่อ 

  2) จัดท าหรือจัดหาเครื่องมือในการท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

  3) ประชุมชี้แจงการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครูที่ปรึกษาทราบ 

4) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ   และรายงานผลการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาในการจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูล การจัดท าข้อมูลให้เป็นระบบง่ายต่อการน าไปใช้ และเป็นปัจจุบัน 

  5) ประมวลผลข้อมูล และส่งต่อข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ 

  6) จัดท าตารางครูเวรประจ าวัน แจ้งคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจุดที่ได้ก าหนดไว้ 
  7) รายงานการเปลี่ยนแปลงตารางครูเวรประจ าวันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 
  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3.2 งานคัดกรองนักเรียนและส่งต่อ  

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวทางการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตามองค์ประกอบหลัก 5 ประการ คือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมนักเรียน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน การส่งต่อ 
  2) วางแผนงานโครงการ กิจกรรม ในการพัฒนางานคัดกรองนักเรียนให้เป็นระบบเพื่อน าเสนอเข้า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
  3) จัดท าหรือจัดหาเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน เพื่อน ามาใช้ในการคัดกรองนักเรียนอย่างมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ตัวนักเรียน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง  
  4) ด าเนินการคัดกรองนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
   4.1) กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 
   4.2) กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี 
   4.3) กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหา ตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 
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   4.4) กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซ่ึง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุในระดับเดียวกัน
ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้น
จนถึงขั้นสูงสุด 
  5) รายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนให้ผู้บริหารทราบ และส่งต่อนักเรียนแต่ละกลุ่มให้งานที่
เกี่ยวข้องไปด าเนินการ  เช่น  ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ฝ่ายวินัยนักเรียน 
  6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3.3 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน  

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวทางการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือน าใช้ในการ
วางแผนงานโครงการ กิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

2) จัดท าหรือจัดหาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
3) แต่งตั้งคณะกรรมเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยแบ่งเป็น สาย มีตารางเวลา 

  4) ด าเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและเก็บข้อมูลตามเครื่องมืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด 
  5) สรุป ประมวลผลข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นกลุ่มหมู่บ้าน ระดับชั้น นักเรียนยากจน                  
มีปัญหาทางบ้าน 
  6) รายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ผู้บริหารทราบ และส่งต่อนักเรียนแต่ละกลุ่มให้งานที่
เกี่ยวข้องไปด าเนินการ  เช่น  ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว  
  6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.4งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) วางแผนงาน/ปฏิบัติงานโดยการร่วมคิดร่วมท าระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

  2) ติดตามการด าเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

  3) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา 

  4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 

  5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครองและครู  

     6) จัดการเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการเครือข่ายมีวาระครบ 1 ปี 

  7) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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  8) จัดท าท าเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียด 

  9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.5งานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) วางแผนงาน เตรียมเอกสาร เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเตรียมสถานที่จอดรถนักเรียน 

  2) ส ารวจข้อมูลยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 

  3) ลงทะเบียนยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 

  4) ปรับปรุงสถานที่จอดรถนักเรียน 

  5) ปรับปรุง จัดสถานที่จอดรถรับส่งนักเรียน 

  6) ประชุมชี้แจงผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน 

  7) อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการขับข่ีปลอดภัย 

  8) ก ากับ ดูแลความเป็นระเบียบ รายงานข้อมูลเป็นรายเดือน 

  9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
 4.1 งานกิจกรรมนักเรียน  

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจ าทุกปี 

2) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการนักเรียนเพื่อวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจ าปี  

ภายในโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักเรียนที่ต้องด าเนินการเอง 

  3) ก ากับ ดูแลให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือคณะกรรมการนักเรียน ให้มีการวางแผนจัดการและ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักเรียนในรูปแบบสภานักเรียน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านชีวิตและสังคม 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียน 

  4) ให้คณะกรรมการนักเรียนได้พัฒนากิจการนักเรียนในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักเรียน

ช่วยก ากับดูแล แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ 

  5) จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนกับคณะกรรมการนักเรียน ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ โดยมีครูที่เกี่ยวข้อง

เป็นที่ปรึกษา 
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  6) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานการด าเนินงานกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน

เป็นประจ าทุกปี 

7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4.2 งานสภานักเรียน (กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย) 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1) จัดคณะสีให้กับนักเรียนทุกคน โดยแบ่งเป็น 4 คณะสี คือ คณะสีแดง คณะสีเขียว คณะสีเหลือง 

และ คณะสีฟ้า  

  2) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะสีทั้ง 4 คณะสี โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ตามขอบข่าย

ภาระงานที่มอบหมายให้ชัดเจน 

  3) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการคณะสี วางแผนงาน โครงการ ก าหนดกรอบ แนวทาง รูปแบบการ

จัดกิจกรรมของแต่ละคณะสี โดยมีขอบข่ายงานในคณะสีดังนี้ 

-งานระเบียบวินัยเช่น การแต่งกาย การมาโรงเรียน การทะเลาะวิวาท 

-งานสิ่งแวดล้อมเช่น การท าเวรโซน การปลูกต้นไม้ 

-งานป้องกันสารเสพติด เช่น วันต่อต้านยาเสพติด  

-งานนันทนาการเช่น งานยี่เป็ง งานกีฬาสี  

  4) ก าหนดปฏิทินการประชุมคณะสีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี คาบเรียนที่ 9)           

เพ่ือจัดกิจกรรมตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย 

  5) ก ากับ ดูแล นิเทศ และติดตามงานของคณะสีให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

  6) ประเมินผล และสรุปการด าเนินงานแต่ละปีเสนอผู้บริหาร 

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5. กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

 5.1งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1)  วางแผนงานโครงการ กิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปี 

  2)  ประสานงานในการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในและภายนอกสถานศึกษา           

ในเรื่องขออนุเคราะห์ ชุดคัดกรองสารเสพติด  วิทยากร หรือ  การจัดกิจกรรมร่วมกัน 



 

โรงเรียนอมก๋อยวทิยาคม อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต34 

69 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

  3)  จัดท าระบบในเรื่องของเอกสาร การติดตาม การตรวจสอบการประเมินกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจน 

  4) ด าเนินการคัดกรองนักเรียนด้านสารเสพติด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทุกคน และจัดท าข้อมูลเพื่อดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน หรือส่งต่อ 

  5)  ส่งเสริม หรือจัดกิจกรรม  กิจกรรมป้องกันหรือกิจกรรมบ าบัด 

  6)  ประสานทุกหน่วยงานด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

  7)  ประเมินผลการด าเนินงานพร้อมสรุปผลรายงานตามล าดับขั้น 

  8)  น าผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนางาน 

  9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

 5.2งานโครงการสถานศึกษาสีขาว 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

  1)  ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการต้านสิ่งเสพติด 5ด้าน คือ มาตรฐานด้านการป้องกัน  
มาตรฐานด้านการค้นหา มาตรฐานด้านการรักษา และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 

2)  ก าหนดโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินงานพร้อมทั้งก าหนด 

อ านาจ หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากร 

 3) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดยก าหนดรูปแบบโครงการกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย เช่น มาตรฐานด้านการป้องกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด
โครงการห้องเรียนสีขาวจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม -จริยธรรม มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติดมาตรฐานด้านการค้นหา มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีการคัดกรองส ารวจสภาพการใช้ยาเสพมาตรฐานด้านการรักษาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจัดค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีห้องให้ค าปรึกษาด้านยาเสพติดมาตรฐานด้านการเฝ้าระวังมีการป้องปรามโครงการต ารวจ
ประสานโรงเรียน มีนักเรียนแกนน า หรือจิตอาสาในการด าเนินงานด้านยาเสพติดจัดนักเรียนแกนน าเฝ้าระวัง มีครู
แกนน าจัดครูเวรประจ าวันเฝ้าระวังพ้ืนที่ต่างๆในสถานศึกษาจัดครูออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงรอบบริเวณสถานศึกษา
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและโครงการ/กิจกรรมมีคณะกรรมการด าเนินงาน 
  4)  ด าเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม  โดยต้องด าเนินงานตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

มีการประชุมผู้ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจัดเตรียมงานทุกขั้นตอน 

  5)  ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินโดยมีการประเมินผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายที่ก าหนดแต่ละกิจกรรม และมีการตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอน 
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  6)  วิเคราะห์ผลและก าหนดแนวทางเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้รับผิดชอบร่วมกับผู้ร่วมงาน เพื่อ

สรุปปัญหาและค้นหาสาเหตุต่างๆ ของปัญหา เพื่อก าหนดวิธีการในการด าเนินงานใหม่  น าเสนอผู้บริหารซึ่งจะ

น าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานครั้งต่อไป 

  7)  ด าเนินวางโครงการยุวชนอาสาป้องกันฝิ่นและยาเสพติด โครงการเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด 

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

6. กลุ่มงานจริยธรรมนักเรียน 
 6.1 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) วางแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
  2) จัดตารางคาบจริยธรรม และติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  3) จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนใหม่เป็นประจ าทุกปี พร้อมติดตามนักเรียนที่ไม่ผ่านค่ายให้
ซ่อมเสริม ตามนโยบายของโรงเรียน 
  4) เป็นที่ปรึกษานักเรียนตลอดจนควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมในวันส าคัญ  ต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
  5) ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่จัดข้ึน 
  6) จัดป้ายนิเทศในวันส าคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา 
  7) ส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  8) ประสานงานกับกลุ่มงาน/งานในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

7. กลุ่มงานนักเรียนพักนอน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
  1) รับสมัครนักเรียนหอพักประจ าปีการศึกษา 
  2) จัดท าระบบสารสนเทศนักเรียนหอพัก ข้อมูล จ านวนนักเรียน  
  3) จัดท าตารางกิจกรรมประจ าวันของนักเรียนหอพัก 
  4) จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหอพักได้แก่ ครูที่ปรึกษาหอพัก และแกนน าหอพัก 
  5) จัดระบบก ากับติดตามดูแล วินัยนักเรียนหอพัก 
  6) ตรวจสอบอาคารสถานที่พักนอนของนักเรียนหอพักและจัดซ่อมบ ารุงเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
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  7) ดูแล ตรวจสอบงานอาหารหอพักนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8) ดูแล ควบคุม งานและกิจกรรมต่างๆของนักเรียนหอพัก 

  9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 7.1 งานวินัยนักเรียนพักนอน 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

1) ร่างระเบียบวินัยของนักเรียนหอพัก เสนอผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้ 

2) จัดท าตารางกิจกรรมประจ าวันของนักเรียนหอพัก  

3) ควบคุมการจดักิจกรรมอบรมนักเรียนหอพัก 

4) จัดระบบควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนหอพัก  

5) รายงานผลการดูแลนักเรียนหอพักให้อยู่ในระเบียบวินัยให้ผู้บริหารทราบ 
  6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 7.2 งานอาคารสถานที่หอพัก 

1) จัดระบบการใช้อาคารสถานที่หอพัก 
  2) ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่บริเวณหอพัก ให้สะอาดเรียบร้อย และปลอดภัยอยู่เสมอ 
  3) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือซ่อมแซม จัดอาคารสถานที่บริเวณหอพักให้สะอาดเรียบร้อยและ
ใช้การได้อยู่เสมอ 
  4) รายงานผลการด าเนินงานด้านอาคารสถานที่หอพักให้ผู้บริหารทราบ 
  5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 7.3 งานอาหารนักเรียนพักนอน 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดระบบการใช้อาคารสถานที่หอพัก 

  2) ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่บริเวณหอพัก ให้สะอาดเรียบร้อย และปลอดภัยอยู่เสมอ 
  3) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือซ่อมแซม จัดอาคารสถานที่บริเวณหอพักให้สะอาดเรียบร้อยและ
ใช้การได้อยู่เสมอ 
  4) รายงานผลการด าเนินงานด้านอาคารสถานที่หอพักให้ผู้บริหารทราบ 
  5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7.4 งานการเงินนักเรียนพักนอน 
  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 

 1) เป็นคณะกรรมการรับจ่ายเงินงบประมาณหอพักของโรงเรียน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 
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 2) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการรับ จา่ยเงินงบประมาณหอพักของโรงเรียน ที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร 

 3) จัดท าเอกสารประกอบการรับ จ่ายเงินงบประมาณหอพักของโรงเรียน พร้อมรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ และส่งต่อเอกสารให้เจ้าหน้าที่บัญชี 

 4) รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินหอพักให้ผู้บริหารทราบ 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
8. กลุ่มงานโครงการพิเศษ  

8.1 งานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า         
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) 

  หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
                     1) ศึกษาเอกสาร แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) 

           2) วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทิน งานเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในระดับโรงเรียน โดยบูรณาการกับงานประจ า
ของโรงเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 6 ข้อ คือ  
   2.1) ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย 
   2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
   2.3) เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาการ 
   2.4) เสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ 
   2.5) ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  
   2.6) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  3)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมด าเนินงานตามแผนงาน
และกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยต้องด าเนินงานตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 
  4)  มีการประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงาน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบหรือน าเสนอผล

การด าเนินงานให้ทางส านักโครงการได้รับทราบ 

  5)  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายโรงเรียนในโครงการฯ เพ่ือด าเนินงานตามกิจกรรม

บางอย่างร่วมกัน  
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6) บริหารจัดการงบประมาณของโครงการให้โปร่งใน เป็นประโยชน์สูงสุดกับ 

นักเรียนในโครงการ มีการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของโครงการ ให้เป็นปัจจุบัน 

  7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

   
9. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา 

9.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1.2.1, 1.2.2 และ 1.2.3 
หน้าที่หรือแนวทางการด าเนินงาน 
1) วางแผนงานโครงการให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยประสาน 

ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2) เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการโครงการตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการ 

ด าเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบการท างานได้   
3) จัดเก็บข้อมูลจากการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานชัดเจน 
4) จัดประชุมพบปะกันในกลุ่มมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือร่วมคิดร่วมท าอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปัจจุบัน 
5) ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและเมื่อพบว่ามาตรฐาน ตัวชี้วัดใดยัง 

ไม่ได้มาตรฐานให้ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
6) ประสานงานกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพ่ือสรุปผลการประเมินและ 

จัดท ารายงานประจ าทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มอบหมาย 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 
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