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กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

คำนำ 
  

 แนวทางการดำเนินงานฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการและการจัด
การศึกษาแก่ นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แนวทางการดำเนินงานฉบับนี้จัดทำให้
สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนตามแนวการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของสพฐ. 
ฝ่ายบริหารท่ัวไปได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุม กับภาระงาน (พันธกิจ) ท่ีปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังว่า ภาระ
งานท่ีปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารท่ัวไป อย่างไรก็ตาม แนวทาง   
การดำเนินงานฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระตามขอบข่ายงานบริหารท่ัวไป และได้จัดทำคำส่ัง 
มอบหมายงานไว้ในระดับปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ด้วย 
 

          
 คณะผู้จัดทำ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง  หน้า  
 
คำนำ         ก  
สารบัญ   ข  
บทท่ี 1 แนวคิดและหลักในการบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 1  
         แนวคิดและหลักในการบริหารงานบริหารท่ัวไป 1  
         วัตถุประสงค์ 1  
        ขอบข่ายงาน 1  
บทท่ี 2 ขอบข่ายงานและการดำเนินงาน งานบริหารทั่วไป 3 
   ตารางกำหนดขอบข่ายงานและการดำเนินงาน งานบริหารท่ัวไป 3 
บทท่ี 3 ปฏิทินการดำเนินงาน งานบริหารทั่วไป         31 
 ปฏิทินการดำเนินงาน งานบริหารท่ัวไป                   31 
ภาคผนวก                                                                                                  39 
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด        41 
            การศึกษา พ.ศ. 2550 
คณะผู้จัดทำ                                                                                                     49 
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บทท่ี 1 
แนวคิดและหลักในการบริหารงานบริหารทั่วไป 

 
แนวคิดและหลักในการบริหารงานบริหารท่ัวไป  

การบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การให้บริการบริหารงาน  
อื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
ส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยการความสะดวกต่างๆในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ         
มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการ บริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นหลักโดยเน้นความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 

 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานบริหารทั่วไป 
1. เพื่อให้บริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนจะ

ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี ความเล่ือมใสศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
ขอบข่ายของการบริหารงานบริหารทั่วไป 
1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 
3. การวางแผนบริการงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดการระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การดำเนินงานธุรการ 
9. งานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
10. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน   
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากร 
15. การทัศนศึกษา 
16. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
17. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงาน

และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
18. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
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19. การรายงานผลปฏิบัติงาน 
20. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 
ซึ่งโรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้ดำเนินการบูรณาการงานตามขอบข่ายงานท่ีได้ปฏิบัติดังนี้ 

 1.การจัดระบบบริหารงานบริหารงานท่ัวไปและพฒันาองค์กร 
 2. การประสานงาน/ การประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายข้อมูลทางการศึกษา 
 3. การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 4. การดำเนินงานธุรการ 
 5. อาคารสถานท่ี/สภาพแวดล้อม/งานสาธารณูปโภค/ป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
 6. สำมะโนประชากรและงานทะเบียนนักเรียน 
 7. งานกิจการนักเรียน 
 8. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของบุคคล  
ชุมชน  องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น 
 9. .งานอาหารกลางวัน 
 10. งานปฏิคม 
 11. งานส่งเสริมอนามัยในโรงเรียน 
 12. งานธนาคารโรงเรียน 
 13.งานสหกรณ์โรงเรียน 
 14. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 15. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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บทท่ี 2 
ตารางกำหนดขอบข่ายงานและการดำเนินงานงานบริหารท่ัวไป 

 

ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดระบบ

บริหารงาน
บริหารงาน
ท่ัวไปและ
พัฒนาองค์กร 

1. วางแผนงาน จัดทำแผนพัฒนางาน 
โครงการ ปฏิทินงานภายในกลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป 

2. พิจารณาแผนงาน/โครงการของฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 

3. จัดทำ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงอำนวย
ความสะดวกสำหรับฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

4. กำกับ ตรวจสอบ ดูแลงาน/โครงการ 
ฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 

5. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลในฝ่าย
งาน  เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน 
แก้ปัญหาและพัฒนางาน 

6. ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับฝ่าย
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

7. ประเมินผล สรุป รายงานผลการ
ประจำป ี

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการ
บริหารงาน งานบริหารงานท่ัวไป 

2. วางแผนงาน/แผนพัฒนางาน/
โครงการ/แผนปฏิบัติราชการ/ปฏิทิน
งานภายในกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติงบประมาณ 

3. พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย
บริหารงานท่ัวไปให้สอดคล้องกับ
นโยบาย/มาตรฐานของโรงเรียน 

4. จัดทำ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงอำนวย
ความสะดวก สำหรับการบริหาร
จัดการของฝ่ายตามท่ีได้รับอนุมัติ 

5. กำกับ ตรวจสอบ ดูแลงาน/โครงการ
ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน  

6. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลในฝ่าย ได้
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานในฝ่ายงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

1. การวางแผนงาน พัฒนา 
รูปแบบการทำงานให้
บุคลากรฝ่ายงานบริหารงาน
ท่ัวไปให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานท่ีตอนเองได้รับ
มอบหมาย 

2. ประสานงานส่งเสริม  
สนับสนุนบุคลากรฝ่ายงาน
บริหารงานท่ัวไปท่ีปฏิบัติงาน 
ให้เกิดความคล่องตัว ประสบ
ผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

3. มีการกำกับ ตรวจสอบ ดูแล 
เพื่อทราบข้อบกพร่องในการ
ทำงานและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขและพัฒนางาน
ต่อไป 

นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
7. ประสานงานด้านความร่วมมือ

เกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ ในฝ่าย
งานบริหารงานท่ัวไป เพื่อรวบรวม
และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัย  

8. ประเมินผล สรุป รายงานผลประจำปี 
2 การ

ประสานงาน/ 
การ
ประชาสัมพันธ์
และพัฒนา
เครือข่ายข้อมูล
ทางการศึกษา 

1. จัดทำวารสารประจำสัปดาห์ 
2. จัดทำวารสารกิจกรรมสำคัญ 
3. จัดทำวารสารประจำเดือน 
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน เฟสบุ๊ค 

โรงเรียน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการ
ประสานงาน/ การประชาสัมพันธ์และ
พัฒนาเครือข่ายข้อมูลทางการศึกษา 

2. จัดทำตารางปฏิบัติงาน 
3. จัดทำวารสารประจำสัปดาห์ 
4. จัดทำวารสารกิจกรรมสำคัญ 
5. จัดทำวารสารประจำเดือน 
6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน เฟสบุ๊ค 

โรงเรียน 

พัฒนาระบบการจัดทำงาน
ประชาสัมพันธ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ
แก่บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น ท่ีเข้า
มารับบริการ 

นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 
ส.อ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์ 
นายกริช อึ้งอภิธรรม 

3 การระดมทุน
และทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
 

1. วางแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรม
ระดมทุนและทรัพยากรประจำปี 

2. ติดต่อ ประสาน เชิญชวนบุคคล  
ห้างร้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
ร่วมสนับสนุนทุนและทรัพยากรในการ
จัดการศึกษา เพื่อนักเรียน 

1. ประชุมช้ีแจง/วางแผนงาน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมระดมทุนและทรัพยากร
ประจำป ี

3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมระดม
ทรัพยากรให้ผู้ปกครอง บุคคล  

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกิจกรรมระดม
ทรัพยากรตามส่ือต่าง ๆ ให้
ผู้ปกครอง บุคคล ห้างร้าน 
องค์กรภาครัฐและเอกชน  
ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ

นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางกนิษฐา  มาไกล 
นายจันทรัตน์  วงชารี 
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดทำข้อมูลสถิติของบุคคล และ

หน่วยงานของรัฐท่ีให้การสนับสนุนทุน
และทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
พร้อมทำหนังสือขอบคุณ หรือ
หลักฐานการรับมอบ (ใบเสร็จ) ให้
โดยเร็ว 

4. จัดหา จัดทำ ของท่ีระลึกมอบให้
บุคคล หน่วยงานท่ีร่วมส่งเสริม 
สนับสนุน ทุน และทรัพยากรในการ
จัดการศึกษา เนื่องในโอกาส สำคัญๆ 
ตามความเหมาะสม 

5. สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำป ี

 
 
 

ห้างร้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
ร่วมสนับสนุนทุนและทรัพยากรในการ
จัดการศึกษา/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
นักเรียน 

4. จัดทำข้อมูลสถิติของบุคคล และ
หน่วยงานของรัฐท่ีให้การสนับสนุนทุน
และทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
พร้อมทำหนังสือขอบคุณ หรือ
หลักฐานการรับมอบ (ใบเสร็จ) ให้
โดยเร็ว 

5. จัดหา จัดทำ ของท่ีระลึกมอบให้
บุคคล หน่วยงานท่ีร่วมส่งเสริม 
สนับสนุน ทุน และทรัพยากรในการ
จัดการศึกษา เนื่องในโอกาส สำคัญๆ 
ตามความเหมาะสม 

6. สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 

เป้าหมายในการดำเนินงาน 
เพื่อให้มีการร่วมสนับสนุนทุน
และทรัพยากรในการนำทุน
ทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักเรียนต่อไป 
 

4 การดำเนินงาน
ธุรการ 

1. รับ-สงหนังสือราชการ 
2 รางหนังสือ/ พิมพหนังสือ 
3. ผลิตสําเนาเอกสาร 
4. จัดเก็บเอกสาร 

การรับ-ส่งหนังสือ (ด้วยระบบ E-office  
และระบบ School master) และอื่น ๆ 
รับเอกสาร 
1. รับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ และ

 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นางสุรินพรรณ  ก๋าใจคำ 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
5 บันทึกเสนอหนังสือ 
6. ตรวจทานหนังสือ 
7. การทําลายหนังสือ 
8. การประชุม 
 

ประทับตรารับเอกสาร  เสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน/รอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. รับเอกสารทางระบบ E-office   
3. รับเอกสารทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
4. รับเอกสารทางไปรษณีย์ 
5. รับเอกสารทางเครื่องโทรสาร (FAX) 
การส่ง 
1. ส่งหนังสือรับท่ีผู้บริหารเกษียน

มอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ส่งเอกสารทางระบบ E-office ระบบ 

School  master ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
4. ส่งเอกสารทางเครื่องโทรสาร (FAX) 
5. จัดทำหนังสือส่ง ออกเลขหนังสือส่ง  

เสนอผู้อำนวยการลงนาม  แล้วส่ง
เอกสารไปยังบุคคล  หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
จัดทำหนังสือราชการ 
1. ดำเนินการร่างหนังสือ จัดพิมพ์ตาม

รูปแบบหนังสือในระเบียบสำนัก 
    นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ     
    พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดย     
    นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้   
    ในการจัดพิมพ์หนังสือ 
2. จัดพิมพ์หนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อ

จัดเก็บคู่ฉบับไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ 
และต้นฉบับจัดส่งไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.  รับงานท่ีพิมพ์เรียบร้อยแล้วเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าหากไม่
ถูกต้อง 

4. ดำเนินการแก้ไข ถ้าหากถูกต้องแล้ว
ให้เสนอเพื่อพิจารณาลงนาม
ตามลำดับข้ัน 

5. ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม
หนังสือราชการแล้ว  

6. ออกเลขท่ีหนังสือส่ง/เลขท่ีคำส่ัง โดย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
ผลิตสําเนาเอกสาร 
จัดทำสำเนาจากต้นฉบับ  สำเนาคู่ฉบับ
หรือจากสำเนาอีกช้ันหนึ่ง 
การเก็บ 
1. การเก็บระหวางปฏิบัติ 
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว 
3. การเก็บหนังสือเพื่อใชในการ

ตรวจสอบ 
การเสนอหนังสือ 
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
บันทึก ส่ังการ ลงช่ือ เมื่อผู้บังคับบัญชา
พิจารณาแล้ว ดำเนินการทันที 
ตรวจทานหนังสือราชการ 
1. ยึดรูปแบบของหนังสือราชการให้

เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 

2. เนื้อหาของหนังสือราชการ ยึด
ความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด 
และบรรลุวัตถุประสงค์ 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
3. ใช้หลักภาษาไทย ดูรูปประโยคและ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ ถ้อยคำ 
สำนวน ควรใช้ภาษาราชการ 

4. มีการวรรคตอนข้อความให้ถูกต้อง 
หากวรรคตอนผิดพลาดอาจทำให้การ
ตีความของงานคลาดเคล่ือนได้ 

การทําลายหนังสือ 
1. การสํารวจเอกสารท่ีจะทำลาย 
2. การแจ้งผลการสำรวจให้ หัวหน้าส่วน

ราชการพิจารณา 
3. การแต่งต้ังคณะกรรมการทำลาย

หนังสือ 
4. การตรวจสอบเอกสารขอทำลาย 
5. การทําลายและการรายงาน 
การประชุม 
ก่อนการประชุม   
1. ร่วมกับประธานจัดระเบียบวาระ   
2. จัดเตรียมสถานท่ีประชุม 
ขณะประชุม   
1. ดูแลความเรียบร้อยของท่ีประชุม  
2. จดบันทึกการประชุม   โรง

เรีย
นบ

้าน
ป่า

เหม
ือด

 สพ
ป.ช

ร.3



 

ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
5 อาคารสถานท่ี/

สภาพแวดล้อม/
งาน
สาธารณูปโภค/ 
ป้องกัน
อุบัติเหตุและ
อัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 

1. บริหารจัดการ การใช้ห้องเรียน ห้อง
พิเศษ 

2. บริหารจัดการ จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้  
อุปกรณ์ท่ีจำเป็นในห้องเรียน ห้อง
พิเศษ 

3. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนและ
สภาพแวดล้อม 

4. กำกับติดตามการใช้อาคารเรียน 
อาคารประกอบ และสถานท่ีและ
สาธารณูปโภค 

4. ตรวจสอบ ซ่อมแซม  บำรุงรักษา 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สาธารณูปโภค 

1. สำรวจข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

2. วางแผนการจัดสรรตามข้อ 1 
3. จัดสรรตาม ข้อ 1,2 
4. กำกับติดตามตรวจสอบการใช้ 
5. บำรุงรักษา ซ่อมแซม 

สร้างความตระหนักในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้
งานบนพื้นฐานความยั่งยืนและ
ความคุ้มค่า 

นายวิเชียร มอญแก้ว 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

6 สำมะโน
ประชากรและ
งานทะเบียน
นักเรียน  
๑. งาน DMC 

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
Data Management Center (DMC) 
เป็นระบบท่ีจัดทำขึ้นตาม จุดประสงค์ท่ี
จะพัฒนาและปรับปรุงการกรอกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลโดยใช้ฐานข้อมูล
นักเรียนส่วนกลางให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่ือมต่อกันอย่าง
เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

ภาคเรียนที่ 1  
1. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตัด

ยอด ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
ผ่านระบบ DMC  

2. กรอกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน ผ่านระบบ DMC (ใช้ข้อมูล 
น้ำหนัก-ส่วนสูง ท่ีทำการ ช่ัง/วัด ช่วง
เดือนกรกฎาคม ) 

 

1. เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม
ช้ีแจงประจำปีการศึกษาเพื่อ
จัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศ
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง (สพป.
เชียงราย เขต 3) 
2. เจ้าหน้าท่ีขยายผลการ

อบรม/สร้างความเข้าใจ/
ความถูกต้อง ในการเก็บ
ข้อมูลนักเรียนประจำปี

นางสาวกาญจนา  คำดี 
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นางสาวริญญาภัสร์ ปัจพงศ์จรัส 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
3. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

ตัดยอด ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 
2563 ในระบบ DMC 

ภาคเรียนที่ 2  
1. ปรับปรุงข้อมูลการเคล่ือนย้ายของ

นักเรียน ระหว่างวันท่ี 20 กรกฎาคม- 
10 ธันวาคม 2563 

2. กรอกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน ผ่านระบบ DMC (ใช้ข้อมูล 
น้ำหนัก-ส่วนสูง ท่ีทำการ ช่ัง/วัด  
ช่วงเดือนธันวาคม) 

3. โรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนส้ิน 
ปีการศึกษา โดยจัดทำข้อมูลผ่าน
ระบบ DMC รายงานการจบการศึกษา
รายบุคคลของนักเรียน เพื่อเล่ือนช้ัน 
ปีการศึกษา ทุกระดับช้ัน 
 

 
* อาจมีการเปล่ียนแปลงช่วงระยะเวลา
ในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ * 

การศึกษากับคุณครูผู้รวบรวม
ข้อมูล  

3. จัดทำเอกสารเก็บข้อมูลให้มี
ความชัดเจนตามข้อมูลใน
ระบบ DMC เพื่อให้ง่ายต่อ
การเก็บข้อมูลของคุณครูผู้
รวบรวม  

4. ขอคำส่ังแต่งต้ังการ
ปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินงาน
ท่ีชัดเจนในด้านการขอข้อมูล
สารสนเทศนักเรียนด้านต่าง ๆ 
อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
รวมถึงผู้ดำเนินการกรอก
ข้อมูลในระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

5. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน แจ้ง
ระยะการดำเนินงานช่วงต่าง ๆ 
ในระบบ DMC ให้ชัดเจน 
เพื่อสะดวกต่อการดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี
และผู้รวบรวมข้อมูล 

6. ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง
ระบบออนไลน์ของเจ้าหน้าท่ีโรง

เรีย
นบ

้าน
ป่า

เหม
ือด
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(งานข้อมูล CR3 : LINE) 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง และตามวัน
เวลาท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

7. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ให้มีความรวดเร็ว เพื่อ
ส่งเสริมและลดปัญหาการเข้า
ใช้งานผ่านระบบ DMC 
ออนไลน์ ซึ่งหากมีการ
ประมวลผลช้าอาจมีการ
ขัดข้องทางระบบไม่สามาร
บันทึกได้ ทำให้เสียเวลาใน
กรอกข้อมลูใหม่  

 2. งานทะเบียน 
 

1. จัดทำแผนปฏฺบิัติการ และโครงการ
ต่าง ๆ ของงานทะเบียน ปฎิทิน
ปฏิบัติงานและการประเมินผลการ
ดำเนินงานทะเบียน 

2. จัดทำแบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในงาน
ทะเบียน 

3. ให้เลขประจำตัวนักเรียน (บันทึก

1. ประชุมคณะกรรมการ  
วางขอบข่ายงาน 

2. เสนอโครงการ 
3. ดำเนินการ 
4. สรุปและประเมินผล/ปรับปรุงแก้ไข 
5. ยืนแบบคำร้องพร้อมแนบเอกสาร

ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงาน
ทะเบียนทุกคนมีความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานฝ่าย
ทะเบียนนักเรียน 

2. ปฏิบัติงานตามภาระงานตาม
ขอบข่ายของงานฝ่าย
ทะเบียน 

นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลทะเบียนนักเรียน)  

4. รับคำร้องการขอเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล  
การแก้ไขประวัติอื่น ๆ ของนักเรียน
และดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
หลักฐานในทะเบียนนักเรียน 

5. รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการ
ย้าย และการลาออกของนักเรียน 

6. ออกใบรับรองนักเรียนหรือใบรับรอง
อื่น ๆ ตามท่ีนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ต้องการ 

7. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมา 

8. การคัดสำเนาวุฒิการศึกษา 
 

6. เจ้าหน้าท่ีรับแบบคำร้อง และ
ดำเนินการ 

7. ผู้ติดต่อลงลายมือช่ือรับเอกสาร 
 

3. ปรับปรุงและพัฒนางานให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
งานและปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 

4. จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็น
ระบบสะดวกในการใช้และให้
ข้อมูลแก่ผู้ท่ีมาติดต่อ
ประสานงาน 

5. จัดทำป้ายแนวปฏิบัติการ
ติดต่อขอรับบริการ/ข้อมูล 
ด้านต่าง ๆ ของงานทะเบียน 

 

  การจำหน่ายนักเรียน 
1. การจำหน่ายนักเรียน 
2. การสำรวจข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน 
3. การสำรวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีแนวโน้ม

ออกกลางคัน 
 

1. สำรวจนักเรียนท่ีมีช่ือในระบบซี่งไม่มา
เรียนหรือไม่มีตัวตนในพืน้ท่ี/นักเรียนท่ี
ย้าย/นักเรียนเสียชีวิตและหนักเรียนท่ี
มีอายุเกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

2. ประสานครูประจำช้ันในการทำบันทึก
ข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขอจำหน่าย
กรณีไม่มีตัวตนในพื้นท่ี  

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงาน
ทะเบียนทุกคนมีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานฝ่าย
ทะเบียนนักเรียน 

2. ปฏิบัติงานตามภาระงานตาม
ขอบข่ายของงานฝ่าย
ทะเบียน 

นางสาวริญญาภัสร์ ปัจพงศ์จรัส 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
3. ฝ่ายธุรการดำเนินการทำหนังสือ

ติดตามและจัดทำแบบพิมพ์  ท่ี
เกี่ยวข้อง 

4. แจ้งเขตพื้นท่ีการศึกษา รอการอนุมัติ
การจำหน่ายเจ้าหน้าท่ีลงบันทึกการ
จำหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ
นักเรียน 

3. ปรับปรุงและพัฒนางานให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
งานและปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 

4. จัดเกบ็ข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็น
ระบบสะดวกในการใช้และให้
ข้อมูลแก่ผู้ท่ีมาติดต่อ
ประสานงาน 

  การสำมะโนประชากร 
1. สำรวจข้อมูลสำมะโนประชากร 

วัยเรียน 
 

1. ขอเอกสารข้อมูลอัตราความก้าวจาก
หน่วยงานกรมการปกครอง 

2. จัดทำแบบสำรวจข้อมูล บค.02   
บค.03 และจัดส่ง สพป.ชร.เขต 3 
ตามวันเวลาท่ีกำหนด 

3. จัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการรายงาน
การรับนักเรียนปีการศึกษาต่อไป 

1. จัดสำรวจข้อมูลประชากรใน
วัยเรียน ให้มีความสอดคล้อง
และต่อเนื่อง (อัตรา
ความก้าวหน้า 5 ปี) 

2. จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็น
ระบบสะดวกในการใช้  

นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

  2. บันทึกการจบการศึกษาในทะเบียน
ประวัติ 

1. จัดทำสมุดคุมนักเรียนจบการศึกษา
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. บันทึกหมายเหตุลงในสมุดทะเบียน
ประวัตินักเรียน 

 
 

1. จัดทำสมุดคุมนักเรียนจบ
การศึกษาให้ครอบคลุม 

2. จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ  
พร้อมรับการตรวจสอบจาก
หน่วย 

นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
  3. จัดทำข้อมูลนักเรียนไม่มีเอกสาร

ทะเบียนราษฎร์ การขอสถานะทาง
ทะเบียน การขอสัญชาติ 

1. ประสานงานหน่วยงานราชการ
(กรมการปกครอง-อำเภอ) เกี่ยวกับ
ข้อมูลนักเรียน 

2. สนับสนุนการการให้ข้อมูลนักเรียน
ประกอบการขอสถานะทางทะเบียน/
ขอสัญชาติไทย 

1. ประสานงานครูประจำช้ันใน
การเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
นักเรียน 

2. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนไว้เป็น
ระบบ เพื่อพร้อมสำหรับการ
ใช้ข้อมูลให้กับทางฝ่าย
ปกครอง 

นางสาวริญญาภัสร์ ปัจพงศ์จรัส
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

  4. การรับนักเรียน และรายงานการรับ
นักเรียน 

1.ประสานงานกับการดำเนินการแบ่งเขต
พื้นท่ีบริการการศึกษาร่วมกันและ
เสนอข้อตกลงให้เขตพื้นทีการศึกษา
เห็นชอบ 

2.กำหนดแผนการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา 

3.ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ี
กำหนด 

4. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปัญหาในการเข้าเรียน 

1. สำรวจความต้องการการ 
เข้าเรียนของนักเรียนใน 
แต่ละปีการศึกษา 

2. ประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียนในเขตบริการและ
พื้นท่ีใกล้เคียง 

3. จัดทำแผ่นป้ายช้ีแจงการรับ
สมัครให้ชัดเจนตามวันและ
เวลาท่ีกำหนด 

4.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

5.ดำเนินการรับนักเรียนและ
จัดทำเอกสารการรับนักเรียน
และตรวจสอบ จัดเก็บ ให้

นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
ถูกต้องตามระเบียบการรับ
นักเรียน 

7 งานกิจการ
นักเรียน 
1. งาน
ประชาธิปไตย 
 

1. จัดทำเอกสารช้ีแจง เผยแพร่หลักการ
ของประชาธิปไตยโรงเรียน 

2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย 

3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ 
เพื่อจัดคณะกรรมการนักเรียน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่าง
เด่นชัด 

5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนปีละ 1 ครั้ง 

6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน 
เป็นท่ีปรึกษาในการประชุม ตลอดท้ัง
วางแผนงาน/โครงการสำหรับ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

7. ประสานกับนักเรียนในการทำความ
เข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อ

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและ
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
ประชาธิปไตย 

2. จัดทำคู่มือนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า
เหมือด 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
    3.1 จัดซื้ออุปกรณ์การจัดกิจกรรม

และการทำความสะอาด 
    3.2 แบ่งเขตพื้นท่ีเพื่อรักษาความ

สะอาด โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน
รับผิดชอบเป็นช้ันเรียน 

    3.3 ดำเนินกิจกรรมตามเขต
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการสภานักเรียน ตรวจการ
ทำความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ
ของแต่ละช้ันเรียน ตามเขตบริการทุก
วันและรายงานการทำความสะอาด
หน้าเสาธง ยกย่องชมเชยแต่ละช้ัน
เรียนท่ีทำความสะอาด ได้ดีท่ีสุดของ
วัน รวบรวมคะแนนเป็นรายเดือนเพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้หลักการ
หลักการของประชาธิปไตย
เข้าใจขั้นตอนของการเลือกตั้ง 
และได้เลือกตั้งสภานักเรียนตาม
ระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันมีความสามัคคี ฝึกให้
นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 
กล้าแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
กระตุ้นให้นักเรียนมีความมุ่งมัน่
พัฒนาส่ิงแวดล้อมภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ สะอาด 
ลดปัญหาปริมาณขยะใน
โรงเรียน รวมทั้งครูและนกัเรียน
ทุกคนยังมีส่วนช่วยในการดูแล
โรงเรียน 

นายบรรจบ  ไชยอาม 
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ความสามัคคี การเคารพนบนอบ 
ของนักเรียนต่อคร ู

8. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ 
เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของ
คณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน
ขอบข่ายท่ีเหมาะสม และไม่ขัดต่อ
ระเบียบของโรงเรียน 

9. จัดทำคู่มือนักเรียน 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและ

เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของ
ชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์และ
ความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้าน
ประชาธิปไตย 

11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 

12. ติดตามประเมินผล และรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ 

แจกของรางวัล 
   3.4 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
   3.5 จัดการประชุมสภานักเรียน

ประจำเดือน 
   3.6 จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สภานักเรียนในปีการศึกษาถัดไปเมื่อ
ส้ินปีการศึกษา 

4. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
การดำเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษา  

 
 

 2. งานโสตทัศน
ศึกษา 

1. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทิน
ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชา

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและ
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโสต
ทัศนศึกษา 

2. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายใน
โรงเรียน และจัดกิจกรรมเสียงตาม

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกในการพูดต่อท่ี
ชุมชน ฝึกการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

นางกีรติกา  แสนมา 
นายบรรจบ  ไชยอาม 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
และหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนใน
การดำเนินงานโสตฯ 

3. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้
เพียงพอกับความต้องการ 

4. จัดระบบและจัดสถานท่ีในการเก็บ
รักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 

5. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการ
โสตทัศนอุปกรณ์ 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำ
วิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศน
อุปกรณ์ 

7. จัดให้มีสถานท่ีสำหรับให้บริการใช้
โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้อง
โสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์ 
ห้องควบคุมเสียง 

8. จัดกิจกรรมและดำเนินการเกี่ยวกับ
ระบบเสียงภายในโรงเรียน 

9. จัดทำ รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับ
งานโสตฯ และจัดทำรายงาน
ประจำปีของงาน โสตทัศนศึกษา 

 

สายช่วงพักกลางวันทุกวัน 
3. จัดทำ รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับ

งานโสตทัศนศึกษา และจัดทำแฟ้ม
เสียงตามสายประจำวันเป็นรายงาน
ประจำปีของงานโสตทัศนศึกษา 

4. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
การดำเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษา  
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 3. งาน

ปกครอง/วินัย 
1. ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การ

ปฏิบัติตนของนักเรียน ตามระเบียบ
ของโรงเรียน 

2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไข
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์ 
เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

3. บันทึกข้อมูล สถิติ การรักษาวินัยและ
การทำผิดวินัยของนักเรียน ลด
ขั้นตอนการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการนำระบบ
เทคโนโลยีใช้ในการดำเนินงานให้
เหมาะสม  

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญ
กำลังใจนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ และปฏิบัติตนท่ีดีเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่น 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและ
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
ปกครอง วินัยและความประพฤติ 

2. จัดทำคู่มือนักเรียน 
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
3. จัดให้มีผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน 
4. จัดรวบรวมทะเบียนประวัตินักเรียนใน

ระบบ School Master 
5. ดำเนินการควบคุมนักเรียนให้

ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน 

6. ช้ีแจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

7. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา ครูแนะ
แนว เมื่อพบปัญหาเรื่องความ
ประพฤติของนักเรียน 

8. ประสานงานกับผู้ปกครองของ
นักเรียนในเรื่องความประพฤติ 

9. เสนอแนวทางการลงโทษนักเรียนแก่
ผู้บริหาร 

10. จัดระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ท่ีได้รับผิดชอบ และปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
11. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

การดำเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษา 
 4. งานกีฬา 1. กำกับดูแลและรับผิดชอบในการจัด

ครูและนักเรียนเข้าคณะสีต่าง ๆ 
2. ประสานงานการจัดกิจกรรมกีฬาสี

ภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

3. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 

4. ร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก จัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายนอกโรงเรียนในรายการต่าง ๆ 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
ให้แก่นักเรียนและครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินการ โดย
จัดทำโครงการหรือกิจกรรมกีฬา
ภายในและภายนอก และแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงานกีฬา 

2. จัดนักเรียน ครู เข้าประจำคณะสีต่าง ๆ 
3. ดำเนินการจัดการแข่งขนักีฬาภายใน

โรงเรียน 
4. ร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก จัดส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายนอกโรงเรียนในรายการต่าง ๆ 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
ให้แก่นักเรียนและครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
การดำเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษา 
เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้าน
กีฬาทุกประเภท ส่งเสริมให้
นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย เล่นกีฬาตามกติกา
อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้
นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาทุกประเภทในระดับต่าง ๆ    
เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็น
เลิศในระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติต่อไป 

นายภัทรวุธ  พ้นภัย 

8 การส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานงาน 

1. มีเครือข่ายผู้ปกครองทุกช้ัน/ห้องเข้า
ร่วมประชุมทุกภาคเรียน ร้อยละ 80 
ให้ความร่วมมือ 

1. ประชุมช้ีแจง 
2. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียน  

1. ส่งเสริมการดำเนินงานสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บ้านและสถานศึกษา 

นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
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ประชาสัมพันธ์
การจัด
การศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน  
องค์กร 
หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่น 
1. งาน
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 

2. มีเครือข่ายผู้ปกครองทุกห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 5 คน 

3. มีเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับช้ัน  
4. มีเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน จำนวน    

684 คน 
5. ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนเข้ามา

ช่วยเหลือในการดูแลนักเรียนให้มี
คุณภาพท่ีดียิ่งขึ้น 

3. เตรียมเอกสารงานเครือข่ายผู้ปกครอง 
4. จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

นักเรียน   
5. ประเมินผลการทำงาน 
6. สรุปและรายงานผล 
 
 

2. ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง  
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 

3. ส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสาร
กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์และ
แนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู 
และนักเรียนในสถานศึกษา 

2. งานสัมพันธ์
ชุมชน 

1. มีหน้าท่ีประชาสัมพันธ์งานของ
โรงเรียนให้ชุมชนทราบ 

2. ประสานงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชุมชนจัดขึ้น 

4. จัดทำจุลสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนให้ชุมชนทราบ 

5. เชิญกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ประชุม 

 

1. ประชุมช้ีแจง 
2. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานสัมพันธ์

ชุมชน  
3. จัดทำแผนปฏิทินการประชาสัมพันธ์

เพื่อแจ้งให้ชุมชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับทางโรงเรียน 

4. จัดกิจกรรมเผยแพร่ช่ือเสียงของ
โรงเรียนไปยังชุมชน 

5. ให้การบริการชุมชน บริการด้าน
ข่าวสาร สุขภาพอนามัย ด้านวิชาการ 
อาชีพ อาคารสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ 

1. ส่งเสริมการดำเนินงานสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนและสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ชุมชน /ผู้นำชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาโรงเรียน 

3. ส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสาร
กับผู้นำชุมชน ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์และ

นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
6. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีชุมชน
ต้องการ 

7. ให้บริการสถานท่ีอุปกรณ์ของ
สถานศึกษาแก่ชุมชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีมาขอใช้บริการ 

6. ขอความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ชุมชน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน และ
พัฒนาโรงเรียน 

7. ประสานงานกับชุมชน ฝ่าย/งาน/
หมวด ท่ีเกี่ยวข้องภายในโรงเรียน เพื่อ
ให้บริการชุมชนในทุก ๆ ด้านตาม
ความจำเป็น 

8. ประเมินผลการทำงาน 
9. สรุปผลและรายงานผล 

แนวคิดระหว่างชุมชน 
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
ในสถานศึกษา 

9 งานโครงการ
อาหารกลางวัน 

1. จัดทำรายการอาหารกลางวันให้
สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการ
ดำเนินงานด้านโภชนาการ 

3. จัดบริการสถานท่ี จำหน่าย ท่ีนั่ง
รับประทานอาหารแก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

4. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้
ถูกตามหลักอนามัย 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
อาหารกลางวันโรงเรียน 

2. จัดทำรายการอาหารในระบบ school 
lunch 

3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการอาหาร
กลางวันให้ผู้ปกครอง นักเรียนทราบ 
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับน้ำด่ืม น้ำใช้ให้
เพียงพอ และให้อยู่ในภาพท่ีจะสะดวก
ถูกสุขลักษณะให้ความรู้ทาง
โภชนาการแก่ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ 

 

ส่งเสริมความรู้ทางด้าน
โภชนาการภายในโรงเรียนและ
ประสานกับงานแนะแนว งาน
อนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
 

นางศุภนิดา  วาส์นเกื้อกูล
นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
5. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ 

เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดทำ
รายงานประจำปีของงานโภชนาการ 

4. รายงานภาวะโภชนการนักเรียนต่อต้น
สังกัด 

5.สรุป ประเมินผล รายงานเมื่อส้ินปี
การศึกษา 

10 งานปฏิคม
โรงเรียน 

1. จัดให้มีระบบการบริการ/ สวัสดิการ
และปฏคิม 

2. พัฒนาระบบการให้บริการแก่
สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 

 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน 

ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ีจัด
โดยบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น  

5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนางาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
ปฏิคมโรงเรียน 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับใน
การต้อนรับแขก และบุคคลท่ัวไปท่ีมา
เย่ียมโรงเรียน 

3. จัดเตรียมเอกสาร  สำหรับบุคลากร 
และบุคคลท่ัวไปในการประชุมอบรม
สัมมนา หรืออื่น ๆ ตามโอกาส 

4. จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องด่ืมสำหรับ
บุคลากร และบุคคลท่ัวไปในการ
ประชุมอบรมสัมมนา หรืออื่น ๆ ตาม
โอกาส 

5. ประเมินผลความพึงพอใจ  
นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงานต่อไป 

พัฒนาระบบการให้บริการให้
เกิดประสิทธิภาพ  เกิดความพึง
พอใจแก่บุคคล  ชุมชน ท้องถิ่น 
ท่ีเข้ามารับบริการ 

นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
นางสุรินพรรณ  ก๋าใจคำ 
นางสุศรี  ธงลอย  
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
6. ต้อนรับแขกจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ี

ใช้สำหรับในการต้อนรับแขก และ
บุคคลท่ัวไปท่ีมาเย่ียมโรงเรียน 

7. จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องด่ืม
สำหรับบุคลากร และบุคคลท่ัวไปใน
การประชุมอบรมสัมมนา หรืออื่น ๆ 
ตามโอกาส 

8. ประเมินความพึงพอใจงานจากผู้มา
ขอรับบริการ 

11 งานส่งเสริม
อนามัยใน
โรงเรียน 

1. การจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

2. การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจำวัน 

3. การจัดกิจกรรมตรวจการแปรงฟัน 
4. การจัดกิจกรรมสำรวจภาวะ

โภชนาการ 
5. การจัดกิจกรรมตรวจฟัน 
6. การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

โรคติดต่อ  
7. การควบคุมดูแล การรับประทาน

อาหารกลางวันของนักเรียน 

1. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน
ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมอนามัยใน
โรงเรียน 

2. จัดทำแผนดำเนินงานอนามัยโรงเรียน
โดยอ้างอิงจากกิจกรรมส่งเสริม
อนามัยในโรงเรียนในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียน 

3. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานส่งเสริม
อนามัยในโรงเรียน 

4. สรุปผลและประเมินการดำเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมอนามัยในโรงเรียน 

 

1. ส่งเสริมให้ครูอนามัยโรงเรียน
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
กับงานได้พัฒนาความรู้
ความสามารถให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. การประชุมบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับงานอนามัย
โรงเรียนเพื่อปรับปรุงงาน
อนามัยโรงเรียนให้ดีขึ้น 

3. การประสานงานกับฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาล
แม่สาย และเทศบาลตำบล

นางพรรณี  ทรายหมอ 
นางสาวรัตติกาล  พันต๊ะ 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
นางสาวศิริยา  สมบูรณ์ 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
8. การช่ังน้ำหนัก วัด ส่วนสูง 
9. จัดกิจกรรมอบรมผู้นำอนามัย

โรงเรียน 
10. การวัดและประเมินผล 

5. ประเมินผลความพึงพอใจ นำ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงานต่อไป 

 

เวียงคำ เพื่อดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมอนามัยในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
และนักเรียนเข้ามาทำงาน
อนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

12 งานธนาคาร
โรงเรียน 

1. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการ
ประหยัด การออมและเห็น
ความสำคัญของระบบบริการของ
ธนาคาร–การเงิน 

2. ประสานงานกับธนาคาร ธ.ก.ส สาขา
แม่สาย 

3. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินให้กับ
นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน
บ้านป่าเหมือด  

4. จัดทำบัญชีเงินฝากเป็นรายบุคคล 
5. จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่า
เหมือดมาเปิดบัญชีและเพิ่มเงินฝาก 
จัดหาของขวัญเพื่อมอบให้สมาชิก
เป็นรายเดือน/ปี เพื่อเป็นกำลังใจ 

 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ
และมอบหมายการทำงาน 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ดำเนินตามแผนโครงการธนาคาร

โรงเรียน  
    3.1 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  
    3.2 นิเทศการทํางานธนาคาร 

โรงเรียนแก่คณะกรรมการครู-นักเรียน
ท่ีปฏิบัติงาน 

    3.3 อบรมนักเรียนในการ ปฏิบัติงาน
แต่ละแผนก 

    3.4 ครูและนักเรียนปฏิบัติงาน 
4. นิเทศติดตาม 
5. สรุปและประเมินผล 

1. รณรงค์ส่งเสริมการออมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. นิ เทศ กำกับ  ติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  

3. ประเมินผล และนำผลการ
ประเมินมาใช้ในพัฒนา 
ปรับปรุงระบบงานธนาคาร
โรงเรียนต่อไป 

นายธัณวัฒน์  อุดหมอ  
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

7. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
เป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ายบริหาร
ตามลำดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุกส้ินปี
การศึกษา 

13 งานสหกรณ์
โรงเรียน 

1. ดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนให้เป็นไป
ตามข้อบังคับร้านสหกรณ์โรงเรียน
บ้านป่าเหมือด พ.ศ. 2562 

2. ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
สหกรณ์โรงเรียนท่ีอาจเกิดขึ้น 

3. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์โรงเรียน 
เพื่อสมาชิกจากครู นักการภารโรง 
ตลอดจนนักเรียนท่ีสนใจสมัครเป็น
สมาชิกจัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายทัง
หมดในการดำเนินงานสหกรณ์
โรงเรียน 

4. จัดทำทะเบียนรายช่ือสมาชิกสหกรณ์
และจำนวนหุ้นท้ังหมดเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน
สมาชิก 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
สหกรณ์โรงเรียน 

2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม
สหกรณ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าใจ
หลักการสหกรณ์ร้านค้า ผลิตเอกสาร
เผยแพร่คู่มือต่าง ๆ รวมทั้งใบสมัคร
สมาชิกสหกรณ์ 

3. หาตลาด สำรวจตลาด จัดซื้อสินค้า
ตามแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งคิดราคาสินค้า 

4. ลงสต๊อกสินค้า ติดราคา ดูแลการ
ตรวจรับสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ 

5. จำหน่ายสินค้า ดูแลการเปิด-ปิด
สหกรณ์ ตรวจนับเงินสดพร้อม
ลงบัญช ี

 

ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์
ร้านค้า โดยให้นักเรียนทุกคน
เข้าใจหลักการสหกรณ์ร้านค้า 
ฝึกให้นักเรียนมีหน้าท่ีขายสินค้า 
โดยมีครูเป็นผู้ดูแลให้ความ
สะดวก และให้คำปรึกษา และ
ส่งเสริมให้นักเรียนและครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตสินค้า
ส่งสหกรณ์ร้านค้า 

นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
นางสาวริญญาภัสร์ ปัจพงศ์จรัส 
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ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
5. จัดหาสินค้าท่ีมีความจำเป็นและ

เหมาะเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิก 
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทุกเดือน 

6. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายพร้อมท้ัง
สรุปยอดบัญชีให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 

7. ดูแลและควบคุมการดำเนินการของ
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

8. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์
ร้านค้า และปันเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิก
ตามสัดส่วนของหุ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 

14 การจัดระบบ
การควบคุม
ภายใน
หน่วยงาน 
(งานบริหารงาน
ท่ัวไป) 
 

1. ศึกษาปัญหาการทำงาน 
2. วิเคราะห์ความเส่ียงในการทำงาน 
3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความ

เส่ียง 
4. วางแผนจัดระบบควบคุมภายใน งาน

บริหารงานท่ัวไป 
5. ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการควบคุม

ภายใน 
6. ประเมินผลการดำเนินการตาม

มาตรการควบคุมท่ีกำหนดและ
ปรับปรุง 

7. รายงานผลการประเมินควบคุม
ภายใน ตามขอบข่ายงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันตาม
โครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน 

2. วิเคราะห์ความเส่ียงของการ
ดำเนินงาน  กำหนดปัจจัยเส่ียงและ
จัดลำดับความเส่ียง 

3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความ
เส่ียงในการดำเนินงานโรงเรียน 

4. วางแผนจัดระบบการควบคุมภายใน
โรงเรียน 

5. ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อทุกฝ่ายนำ
มาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ใน
การควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ 

 
6. ดำเนินงานควบคุมตามหลักเกณฑ์

ติดตามการดำเนินงานระหว่าง
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอโดยผู้บังคับบัญชาและ
รายงานผลการปฏิบัติงานในท่ี
ประชุมทุกเดือน ประเมินผลการ
ควบคุมด้วยตนเองภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 
 

นายยุทธนา  กันทาเดช 
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นางสุรินทร์พรรณ  ก๋าใจคำ 
 
 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร.3



 

ท่ี ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการและวิธีการท่ีสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินกำหนด 

7. ประเมินการดำเนินการควบคุมภายใน
ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุง
ให้เหมาะสม 

8. รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน
ต่อต้นสังกัดเมื่อส้ินปีงบประมาณ 

15 งาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

สรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. ศึกษาวิธีการสรรหาและแต่งต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. จัดทำประกาศโรงเรียน เรื่อง การ

แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. กำกับ ส่งเสริม  สนับสนุน และสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
สถานศึกษา  และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

5. สรุป รายงานการกำกับ ส่งเสริม  
สนับสนุน และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน สถานศึกษา  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

มีการประสานการทำงานร่วมกัน
ระหว่างชุมชน สถานศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
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บทท่ี 3 
ปฏิทินการดำเนินงานงานบริหารท่ัวไป ปีการศึกษา 2563 

 
ท่ี ขอบข่ายงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

รายการ ระยะเวลา 

1 การจัดระบบ
บริหารงาน
บริหารท่ัวไป
และพัฒนา
องค์กร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารงาน งาน
บริหารงานท่ัวไป 

2. วางแผนงาน/แผนพัฒนางาน/โครงการ/แผนปฏิบัติ
ราชการ/ปฏิทินงานภายในกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป เสนอ
ผู้บริหารเพื่ออนุมัติงบประมาณ 

3. พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของฝ่ายบริหารงานท่ัวไปให้
สอดคล้องกับนโยบาย/มาตรฐานของโรงเรียน 

4. จัดทำ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงอำนวยความสะดวก สำหรับ
การบริหารจัดการของฝ่ายตามท่ีได้รับอนุมัติ 

5. กำกับ ตรวจสอบ ดูแลงาน/โครงการให้เกิดการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผน  

6. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลในฝ่าย ได้ใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในฝ่ายงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

7. ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ 
ในฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป เพื่อรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัย  

8. ประเมินผล สรุป รายงานผลประจำปี 

มีนาคม  
 
พฤษภาคม  
 
 
พฤษภาคม  
 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
มีนาคม   

2 งานการ
ประสานงาน/ 
การ
ประชาสัมพันธ์
และพัฒนา
เครือข่ายข้อมูล
ทางการศึกษา 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการประสานงาน/ การ
ประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายข้อมูลทางการศึกษา 

2. จัดทำตารางปฏิบัติงาน 
3. จัดทำวารสารประจำสัปดาห์ 
4. จัดทำวารสารกิจกรรมสำคัญ 
5. จัดทำวารสารประจำเดือน 
6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเฟสบุ๊คโรงเรียน 
 

 

 

มิถุนายน  
 
มิถุนายน  
  

ตลอดปีการศึกษา  
 โรง
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ท่ี ขอบข่ายงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รายการ ระยะเวลา 

3 การระดมทุน
และทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
 

1. ประชุม / แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. จัดทำแผนระดมทุนและทรัพยากร 
3. ดำเนินการตามแผนระดมทุนและทรัพยากร 
4. ประเมินผลการดำเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนระดมทุนและ
ทรัพยากร 

มีนาคม   
พฤษภาคม   
ตลอดปีการศึกษา   
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
เมษายน  

4 งานธุรการ 1. รับ-สงหนังสือ 
2 รางหนังสือ/ พิมพหนังสือ 
3 ผลิตสําเนาเอกสาร 
4. จัดเก็บเอกสาร 
5 บันทึกเสนอหนังสือ 
6. ตรวจทานหนังสือ 
7. การทําลายหนังสือ 
 
8. การประชุม 

 
 
 
 
 
 
ทำลายทุก 1 ปี  
5 ปี 10ปี 
ตลอดปีการศึกษา 

5 อาคารสถานท่ี/
สภาพแวดล้อม
/งาน
สาธารณูปโภค/ 
ป้องกัน
อุบัติเหตุและ
อัคคีภัย 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

2. จัดทำโครงการและแผนงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการและแผนงาน 
4. สรุปผล 

มิถุนายน  
 
มิถุนายน 
ตลอดปีการศึกษา  
มีนาคม 2564 

6 สำมะโน
ประชากรและ
งานทะเบียน
นักเรียน 
1. งาน DMC 

ภาคเรียนที่ 1  
1. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. กรอกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกระดับช้ัน ผ่านระบบ 

DMC  
3. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตัดยอด ณ วันท่ี  

10กรกฎาคม 2563  
 

ภาคเรียนที่ 2  
1. ปรับปรุงข้อมูลการเคล่ือนย้ายของนักเรียน  
2. กรอกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกระดับช้ัน ผ่านระบบ DMC  
3. โรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนส้ินปีการศึกษา โดยจัดทำ

ข้อมูลผ่านระบบ DMC  

ภาคเรียนท่ี 1  
ระยะท่ี 1 : 1 – 
10 กรกฎาคม ของ
ทุกปี 
ระยะท่ี 2 : 
กันยายน – ตุลาคม  
 

ภาคเรียนท่ี 2 
ระยะท่ี 1 : 1 – 
10 พฤศจิกายน 
ของทุกป ี
ระยะท่ี 2 : 

ตลอดปีการศึกษา  
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ท่ี ขอบข่ายงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รายการ ระยะเวลา 

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม  
*ระยะเวลาอาจมี
การเปล่ียนแปลง 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ * 

 2. งานทะเบียน
นักเรียน 

1. จัดทำแผนปฺฎิบัติการและโครงการต่างๆของงานทะเบียน 
ปฎิทินปฏิบัติงานและการประเมินผลการดำเนินงาน
ทะเบียน 

2. จัดทำแบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียน 
3. ให้เลขประจำตัวนักเรียน (บันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียน)  
4. การขอเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล  การแก้ไขประวัติอื่นๆของ

นักเรียนและดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขหลักฐานใน
ทะเบียนนักเรียน 

5. การดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายและการลาออกของ
นักเรียน 

6. การออกใบรับรองนักเรียนหรือใบรับรองอื่น ๆ ตามท่ี
นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ 

7. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนท่ีหน่วยงานต่างๆส่งมา 
8. การคัดสำเนาวุฒิการศึกษา 
9. การจำหน่ายนักเรียน 
10. การสำรวจข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน 
11. การสำรวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคัน 
12. สำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน 
 
 
13. บันทึกการจบการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
 
14. การจัดทำข้อมูลนักเรียนไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร์   

การขอสถานะทางทะเบียน-การทำสัญชาติ 
15. การรับนักเรียนและรายงานการรับนักเรียน 
 

มิถุนายน  
 
 
มิถุนายน –
กรกฎาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ภาคเรียนท่ี 2 ของ
ปีการศึกษา 
 
หลังจากวันอนุมัติ
จบหลักสูตร 
ตลอดปีการศึกษา 
 
กุมภาพันธ์  – 
เมษายน  
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

โรง
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ท่ี ขอบข่ายงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รายการ ระยะเวลา 

7 งานกิจการ
นักเรียน 
1. งาน
ประชาธิปไตย 
 

 
 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและแต่งต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงานประชาธิปไตย 
2. จัดทำคู่มือนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
    3.1 จัดซื้ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมและการทำความสะอาด 
    3.2 แบ่งเขตพื้นท่ีเพื่อรักษาความสะอาด โดยแบ่งกลุ่ม

นักเรียนรับผิดชอบเป็นชั้นเรียน 
   3.3 ดำเนินกิจกรรมตามเขตรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการสภานักเรียน ตรวจการทำความสะอาด
บริเวณท่ีรับผิดชอบของแต่ละช้ันเรียน ตามเขตบริการทุก
วันและรายงานการทำความสะอาดหน้าเสาธง ยกย่อง
ชมเชยแต่ละช้ันเรียนท่ีทำความสะอาด ได้ดีท่ีสุดของวัน 
รวบรวมคะแนนเป็นรายเดือนเพื่อแจกของรางวัล 

    3.4 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
    3.5 จัดการประชุมสภานักเรียนประจำเดือน 
    3.6 จัดการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนในปี

การศึกษาถัดไปเมื่อส้ินปีการศึกษา 
4. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อส้ิน

ปีการศึกษา  

 
 
มิถุนายน  
 
มิถุนายน  
ตลอดปีการศึกษา  
 
มิถุนายน  
 
กรกฎาคม 2563 
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
 
ทุกสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน 
มีนาคม  
มีนาคม  

 2. งานโสต
ทัศนศึกษา 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานโสตทัศนศึกษา 

2. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน และจัด
กิจกรรมเสียงตามสายช่วงพักกลางวันทุกวัน 

3. จัดทำ รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา และ
จัดทำแฟ้มเสียงตามสายประจำวันเป็นรายงานประจำปีของ
งานโสตทัศนศึกษา 

4. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อส้ิน
ปีการศึกษา  

 
 
 

มิถุนายน  
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
 
มีนาคม  
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ท่ี ขอบข่ายงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รายการ ระยะเวลา 

 3. งาน
ปกครอง/วินัย 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานปกครอง วินัยและความประพฤติ 

2. จัดทำคู่มือนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
3. จัดให้มีผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน 
4. จัดรวบรวมทะเทียนประวัตินักเรียนในระบบ School 

Master 
5. ดำเนินการควบคุมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ

ของโรงเรียน 
6. ช้ีแจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนอย่าง

สม่ำเสมอ 
7. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว เมื่อพบปัญหา

เรื่องความประพฤติของนักเรียน 
8. ประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องความ

ประพฤติ 
9. เสนอแนวทางการลงโทษนักเรียนแก่ผู้บริหาร 
10. จัดระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความ

ประพฤติของนักเรียน 
11. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อ

ส้ินปีการศึกษา 

มิถุนายน  
 
มิถุนายน  
กรกฎาคม  
กรกฎาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม  
 

 4. งานกีฬา 1. ประชุมวางแผนการดำเนินการ โดยจัดทำโครงการหรือ
กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก และแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงานกีฬา 

2. จัดนักเรียน ครู เข้าประจำคณะสีต่างๆ 
3. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
4. ร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาภายนอกโรงเรียนในรายการต่าง ๆ 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนและครู 
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อส้ิน

ปีการศึกษา เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
 
 
 
 

มิถุนายน  
 
 
กรกฎาคม  
มกราคม  
 
 
 
มีนาคม  
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

ตลอดปีการศึกษา  
 โรง

เรีย
นบ

้าน
ป่า

เหม
ือด
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ป.ช
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ท่ี ขอบข่ายงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รายการ ระยะเวลา 

8 การส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์
การจัด
การศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน  
องค์กร 
หน่วยงานและ
สถาบันสังคม
อื่น 
(งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
งานสัมพันธ์
ชุมชน) 

1. ประชุม / สัมมนา 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ปฏิบัติงานตามแผน 

 
4. ประเมินผลการดำเนินงาน 

 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

มีนาคม  
พฤษภาคม   
ตลอดปีการศึกษา  
 
ต.ค.  - มี.ค.  
 
มีนาคม  
 

9 งานอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการอาหารกลางวันให้

ผู้ปกครอง นักเรียนทราบ 
3. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับน้ำด่ืม น้ำใช้ให้เพียงพอ และให้อยู่ใน

ภาพท่ีจะสะดวกถูกสุขลักษณะ 
4. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 

 
 
 
 

10 งานปฏิคม
โรงเรียน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานปฏิคมโรงเรียน 
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับในการต้อนรับแขก และ

บุคคลท่ัวไปท่ีมาเย่ียมโรงเรียน 
3. จัดเตรียมเอกสาร  สำหรับบุคลากร และบุคคลท่ัวไปในการ

ประชุมอบรมสัมมนา หรืออื่น ๆ ตามโอกาส 
4. จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องด่ืมสำหรับบุคลากร และบุคคล

ท่ัวไปในการประชุมอบรมสัมมนา หรืออื่น ๆ ตามโอกาส 

 
 
 
 

11 งานส่งเสริม
อนามัย 
ในโรงเรียน 

1. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
อนามัยในโรงเรียน 

2. จัดทำแผนดำเนินงานอนามัยโรงเรียนโดยอ้างองิจาก
กิจกรรมส่งเสริมอนามัยในโรงเรียนในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียน 

มิถุนายน   
 
กรกฎาคม  
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

โรง
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ท่ี ขอบข่ายงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รายการ ระยะเวลา 

3. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานส่งเสริมอนามัยในโรงเรียน 
4. สรุปผลและประเมินการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมอนามัย

ในโรงเรียน 

กรกฎาคม  
มีนาคม - 
เมษายน  

12 งานธนาคาร
โรงเรียน 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการและมอบหมายการ
ทำงาน 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ดำเนินตามแผนโครงการธนาคารโรงเรียน  
    3.1 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  
    3.2 นิเทศการทํางานธนาคาร โรงเรียนแก่คณะกรรมการ 

คร-ูนักเรียนท่ีปฏิบัติงาน 
    3.3 อบรมนักเรียนในการ ปฏิบัติงานแต่ละแผนก 
    3.4 ครูและนักเรียนปฏิบัติงาน 
4. นิเทศติดตาม 
5. สรุปและประเมินผล 

 

13 งานสหกรณ์
โรงเรียน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรยีน 
2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ให้ผู้ปกครอง 

นักเรียนเข้าใจหลักการสหกรณ์ร้านค้า ผลิตเอกสาร
เผยแพร่คู่มือต่าง ๆ รวมทั้งใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ 

3. หาตลาด สำรวจตลาด จัดซื้อสินค้าตามแหล่งต่าง ๆ รวมทั้ง
คิดราคาสินค้า 

4. ลงสต๊อกสินค้า ติดราคา ดูแลการตรวจรับสินค้าจากร้านค้า
ต่าง ๆ 

5. จำหน่ายสินค้า ดูแลการเปิด-ปิดสหกรณ์ ตรวจนับเงินสด
พร้อมลงบัญชี 

6. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายพร้อมท้ังสรุปยอดบัญชีให้เป็น
ปัจจุบันทุกเดือน 

7. ดูแลและควบคุมการดำเนินการของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

8. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และปันเงิน
เฉล่ียคืนแก่สมาชิกตามสัดส่วนของหุ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 

 
 
 

กรกฎาคม  
ตลอดปีการศึกษา  
 
ตลอดปีการศึกษา  
ทุกครั้งท่ีมีการจัดซื้อ
สินค้า 
ตลอดปีการศึกษา  
ทุกส้ินเดือน ตลอดปี
การศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  
พฤษภาคม  

ตลอดปีการศึกษา  
 

โรง
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ท่ี ขอบข่ายงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รายการ ระยะเวลา 

14 การจัดระบบ
การควบคุม
ภายใน
หน่วยงาน 

1. ประชุม / สัมมนา 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ปฏิบัติงานตามการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
4. ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
5. ประเมินผลการดำเนินงาน 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มีนาคม  
พฤษภาคม   
พ.ค.-ก.ย.   
1 ตุลาคม   
ตุลาคม  
ตุลาคม   

15 งาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. ศึกษาวิธีการสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. จัดทำประกาศโรงเรียน เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
4. กำกับ ส่งเสริม  สนับสนุน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ชุมชน สถานศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. สรุป รายงานการกำกับ ส่งเสริม  สนับสนุน และสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สถานศึกษา  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

พฤษภาคม   
พฤษภาคม   
พฤษภาคม   
 
ตลอดปีการศึกษา   
 
เมษายน   

 
หมายเหตุ ปฏิทินการดำเนินงานบริหารท่ัวไปอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร.3



 49 

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
คำสั่งปฏิบัตงิาน 

ตามขอบข่ายงานบริหารงานทั่วไป 
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คณะผู้จัดทำ 
 
คณะท่ีปรึกษา 

1. นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
2. นายยุทธนา  กันทาเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
3. นายดีรวัฒน์  นาทะสัน หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
 

คณะทำงาน 
1. นายดีรวัฒน์  นาทะสัน หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
2. นายวิเชียร  มอญแก้ว หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
3. นางพรรณี  ทรายหมอ หัวหน้างานอนามัย 
4. นายจันทรัตน์  วงชารี หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
5. นางจันทร์ดี  คำสัจ หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 
6. นางศุภนิดา  วาส์นเกื้อกูล หัวหน้างานอาหารกลางวัน 
7. นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี หัวหน้างานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
8. นายกิตติคุณ  แก้วฟองคำ หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร 
9. นายกริช  อิ้งอภิธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
10. นางสุรินทร์พรรณ์  ก๋าใจคำ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
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โรงเรียนบ้านปา่เหมือด

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

www.bpms.ac.th

โรงเรียนบำ้นปำ่เหมอืด BPM

053-731-766โรง
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