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ส่ วนที่ 1
โครงสร้ างการบริหารโรงเรียนวัดเสด็จ
โรงเรี ยนเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคนให้เป็ นผูม้ ีความรู้ ความคิด มีบุคลิก
ลักษณะและพฤติกรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะโรงเรี ยนประถมศึกษาซึ่ งถือว่าเป็ นโรงเรี ยนของชุมชน และเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน มีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญต่อการพัฒนาลูกหลานของชุมชนให้เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความคิด มีทกั ษะในการทางาน มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ตลอดทั้งเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้า
โครงสร้างการบริ หารงานของโรงเรี ยน ได้กาหนดโครงสร้างการบริ หารงานของโรงเรี ยน
โดยยึดตามแนวทางซึ่ งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้ 4 งาน คือ
1. งานบริ หารวิชาการ
2. งานบริ หารบุคคล
3. งานบริ หารการเงิน งบประมาณ
4. งานบริ หารทัว่ ไป
ตามโครงสร้างการบริ หารงานโรงเรี ยนจะมีผอู้ านวยการโรงเรี ยนทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแนะนา และให้ความเห็นชอบ
การบริ หารโรงเรี ยนด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นโรงเรี ยนยังมีคณะกรรมการที่ปรึ กษาซึ่ งแต่งตั้งจากผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถไว้ให้คาปรึ กษาแนะนาในการพัฒนาโรงเรี ยน ทั้งนี้จากโครงสร้างการบริ หารงานทั้ง 4 งาน
ได้มีการแบ่งงานย่อยเพื่อให้ครอบคลุมทุกงานที่โรงเรี ยนต้องดาเนินการ ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริ หาร
งานโรงเรี ยนวัดเสด็จ ดังนี้
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แผนภูมิการบริหารงานโรงเรี ยนวัดเสด็จ
ผู้อานวยการโรงเรี ยน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการที่ปรึ กษา

งานวิชาการ

งานงบประมาณ

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน

1.กลุ่มดาเนิ นงานสานักงาน

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน

2.กลุ่มพัฒนาหลักสู ตร

2.กลุ่มงานนโยบายและ

2.กลุ่มงานวางแผนอัตรา

2.กลุ่มงานธุรการ

3.กลุ่มงานพัฒนากระบวน
การเรี ยนรู้
4.กลุ่มงานวัดผลประเมินผล

แผนงาน
3.กลุ่มงานบริ หารการเงิน
และบัญชี

เทียบโอนผลการเรี ยนรู้

4.กลุ่มงานบริ หารงานพัสดุ

5.กลุ่มงานทะเบียนนักเรี ยน

5.กลุ่มงานระดมทรัพยากร

6.กลุ่มงานวิจยั เพื่อพัฒนา
ศูนย์การศึกษา
7.กลุ่มงานวิจยั สื่ อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา

และการลงทุนเพื่อการศึกษา
6.กลุ่มงานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดาเนินงาน

งานบริ หารบุคคล

กาลัง
3.กลุ่มงานเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ
4.กลุ่มงานวินยั และนิ ติกร
5.กลุ่มงานส่งเสริ มกิจการ
นักเรี ยน
6.กลุ่มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

8.กลุ่มงานพัฒนาแหล่ง

งานบริ หารทัว่ ไป

3.กลุ่มงานเลขานุการและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครื อ
ข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา
5.กลุ่มงานจัดระบบการ
บริ หารและพัฒนาองค์กร
6.กลุ่มงานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม

เรี ยนรู้

7.กลุ่มงานจัดทาสามะโน

9.กลุ่มงานนิเทศการศึกษา

นักเรี ยนและการรับนักเรี ยน

10.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนา

8.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ผูเ้ รี ยน

9.กลุ่มงานส่ งเสริ มสนับสนุน

11.กลุ่มงานสาระการเรี ยนรู้

และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน สถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา

12.กลุ่มงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
13.กลุ่มงานส่งเสริ มและ

10.กลุ่มงานการจัดการ

ประกันความร่ วมมือทาง
วิชาการ

ควบคุมภายในสถานศึกษา

พนักงานบริ การ

นักเรี ยน

11.กลุ่มงานบริ หารสาธารณะ
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รายละเอียดของงานตามแผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนวัดเสด็จ
ขอบข่ ายงานและบทบาทหน้ าทีแ่ ต่ ละงาน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริ หารวิชาการ
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) วางแผนและบริ หารกลุ่มงานงานวิชาการ
2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู อาจารย์
3) ส่ งเสริ ม สนับสนุน ประสานงาน บริ การ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยน
การสอน การนิเทศ การวัดและประเมินผล
4) ร่ วมกาหนดทิศทาง แนวนโยบาย และจัดทาแผนปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน
5) วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และปัญหาของโรงเรี ยน เพื่อการพัฒนาโรงเรี ยน
6) ปฏิบตั ิตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรี ยน
7) เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ
8) เป็ นที่ปรึ กษาผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
9) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
1.1 งานสานักงานบริหารวิชาการ
หัวหน้างานธุ รการ-สารบรรณฝ่ ายวิชาการ
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) วางแผนงานบริ หารงานและแผนงานวิชาการ จัดทาแผนงาน/โครงการ/งาน
2) ติดตามและประเมินผลงานวิชาการ
3) ปฏิบตั ิหน้าที่สานักงาน ธุ รการ สารบรรณ การเงิน พัสดุวชิ าการ
4) จัดทาสารสนเทศและเอกสารงานบริ หารงานและแผนงานวิชาการ
5) บริ หารงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียน งานวัดผล และงานตารางสอน
6) บริ การข้อมูล สารสนเทศแก่นกั เรี ยน ครู อาจารย์และผูป้ กครอง
7) พัฒนาบุคลากร ส่ งเสริ มการวิจยั และการทาผลงานทางวิชาการ
8) ดาเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
9) จัดทาเอกสารการติดตามและรายงานการเรี ยนการสอนรายคาบ
10) จัดทาเอกสารวิชาการ จัดอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนางานวิชาการ
11) บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา
12) บริ การอัดสาเนาเอกสาร สิ่ งพิมพ์และจัดทาข้อสอบวัดผล
13) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการมอบหมาย
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1.2 การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสู ตรและส่ งเสริ มวิชาการ
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) บริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
3) จัดโครงสร้างหลักสู ตร เส้นทางวิชาการและการเลือกเรี ยนวิชาเพิ่มเติม
4) วางแผนและบริ หารกลุ่มงานพัฒนาหลักสู ตรและส่ งเสริ มวิชาการ งานพัฒนาหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอน จัดทาแผนงาน/โครงการ/งาน ของกลุ่มงาน
5) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนและนิเทศการสอน
6) จัดตารางการเรี ยนการสอน การสอบวัดผล
7) กาหนดเวลาเรี ยน และปฏิทินการปฏิบตั ิงานวิชาการ
8) ส่ งเสริ ม สนับสนุน ประสานงาน บริ การ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการทาแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
9) นิเทศเพื่อการพัฒนาการใช้หลักสู ตรภายในสถานศึกษา
10) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 รับทราบ
1.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดทาแผนการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
2) จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ยืดหยุน่ ตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลาสาระการเรี ยนรู ้
และผูเ้ รี ยน
3) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง
จากแหล่งการเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
4) ใช้การแนะแนวเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
5) ให้ผปู ้ กครอง ครอบครัว ชุ มชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
6) ส่ งเสริ มให้ครู ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนกาเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
1.4 การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานการวัดผลและการเทียบโอนผลการเรี ยน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) กาหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
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2) จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล
ของสถาศึกษา
3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรี ยนและอนุมตั ิผลการเรี ยน
4) จัดให้มีการประเมินผลการเรี ยนทุกช่วงชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริ ม กรณี ที่มีผเู้ รี ยน
ไม่ผา่ นเกณฑก์ ารประเมิน
5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่ องมือในการวัดและประเมินผล
6) มีการเทียบโอนผลการเรี ยนโดยคณะกรรมการ
7) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรี ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิง
ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
1.5 กลุ่มงานทะเบียนนักเรียน
นายทะเบียนนักเรี ยน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) วางแผนการบริ หารงานและจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน
2) ปฏิบตั ิหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรี ยน
3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานงานทะเบียน
4) ดาเนินการ รับมอบตัว ลงทะเบียนประวัตินกั เรี ยน และจาหน่ายนักเรี ยน
5) จัดทา ตรวจสอบและออก เอกสารหลักฐานทางการศึกษา(ปพ.) และใบประกาศนียบัตร
6) บริ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา แก้ไขหลักฐานต่างๆ และการลาออกของนักเรี ยน
7) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนให้เป็ นปัจจุบนั
8) จัดทาแบบฟอร์ม สถิติ ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน
9) จัดทาระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทะเบียน
10) วิเคราะห์งาน รวบรวมปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
11) วางแผนการบริ หารงานวัดผลและจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน/โครงการ/งาน ปฏิทิน งานวัด
และประเมินผล
12) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานวัดผล
13) จัดทาระเบียบการวัดและประเมินผล แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานวัดผล
14) ดาเนินงานพัสดุของงานวัดผล
15) ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดผลกับเจ้าหน้าที่วดั ผลกลุ่มสาระฯ
16) รับผล ตรวจสอบความถูกต้องกับงานคอมพิวเตอร์ และเก็บหลักฐานผลการเรี ยน
17) จัดทาตารางสอนและตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก้ตวั
18) จัดทาแบบฟอร์มงานวัดผล เอกสารการวัดและประเมินผล
19) จัดสอบวัดและประเมินผลให้เป็ นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
20) วิเคราะห์งาน รวบรวมปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
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21) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ผชู ้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการมอบหมาย
1.6 การวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู ทาวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน หลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้สื่อและ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2) รวบรวม และเผยแพร่ ผลการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครู
นาผลการวิจยั มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.7 กลุ่มงานวิจัย สื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หัวหน้างานวิจยั สื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) วางแผนงานบริ หารงาน จัดทาแผนงาน/โครงการ/งาน กลุ่มงานวิจยั สื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2) ติดตามและประเมินผลงานกลุ่มงานวิจยั สื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3) จัดทาสารสนเทศและเอกสารงานบริ หารงานกลุ่มงานวิจยั สื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4) พัฒนาบุคลากร ส่ งเสริ มการวิจยั และการทาผลงานทางวิชาการ
5) ส่ งเสริ มและพัฒนาการวิจยั ในชั้นเรี ยนและทางการศึกษา
6) ส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต สร้าง จัดหา สื่ อและนวัตกรรมการการศึกษา
7) ส่ งเสริ มและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้และการเรี ยนการสอน
8) ดาเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
1.8 การพัฒนาและส่ งเสริมให้ มีแหล่ งเรียนรู้
หัวหน้างานการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรี ยนรู
2) ส่ งเสริ มให้ครู และผูเ้ รี ยนได้ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
1.9 งานนิเทศภายใน
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ศึกษาและทาความเข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบตั ิในการนิเทศภายในให้ชดั เจน
2) สร้างความเข้าใจร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารการศึกษาและคณะครู เพื่อการยอมรับซึ่ งกัน
และกัน
3) แต่งตั้งคณะกรรมการนิ เทศภายใน
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4) ให้คณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนเพื่อการดาเนินงานการนิเทศภายใน ตามกระบวนการ 5
ขั้นตอน การศึกษาสภาพปัจจุบนั การวางแผน การสร้างเครื่ องมือ การปฏิบตั ิการประเมินผล
5) จัดให้มีเครื่ องมือ วัสดุ เอกสาร ที่จาเป็ นสาหรับการนิเทศ
6) ดาเนิ นการนิ เทศตามแผนงานและโครงการที่กาหนด
7) เลือกใช้กิจกรรมการนิ เทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
8) เยีย่ มชั้นเรี ยน และสังเกตการสอน เพื่อทราบปั ญหาและพฤติกรรมการเรี ยนการสอนขอครู และ
นักเรี ยน
9) จัดให้มีการประเมินผลการนิเทศภายใน
10) จัดทาแฟ้ มข้อมูล เพื่อรวบรวมผลการนิ เทศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.10.กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
6) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
7) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์
9) หัวหน้ากลุ่มสาระงานภาษาต่างประเทศ
10) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) วางแผนและบริ หารกลุ่มงานสาระการเรี ยนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
2) พัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน จัดทาแผนงาน/โครงการ/งาน ของกลุ่มงาน
3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานฝ่ ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยน
การสอน
4) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนและนิเทศการสอน
5) จัดโครงสร้างหลักสู ตร เส้นทางวิชาการและการเลือกเรี ยนวิชาเพิ่มเติม
6) จัดตารางการเรี ยนการสอน การสอบวัดผล
7) กาหนดเวลาเรี ยน และปฏิทินการปฏิบตั ิงานวิชาการ
8) ส่ งเสริ ม สนับสนุน ประสานงาน บริ การ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการทาแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
9) จัดทาสารสนเทศกลุ่มงานสาระการเรี ยนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
10) ดาเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

8
1.11 การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
2) จัดทามาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและภาระงาน
3) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และตัวชี้วดั เพื่อประกอบเป็ นเอกสารประเมินโรงเรี ยน
4) สนับสนุน ส่ งเสริ มให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา
5) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
6) จัดนาเสนอผลงานการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อชุ มชนและบุคลากรทัว่ ไป
7) ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
8) ส่ งเสริ ม สนับสนุน ประสานงาน บริ การ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการจัดทาสารสนเทศกลุ่ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
9) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
1.12 การส่ งเสริมชุ มชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ
หัวหน้างานการส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ดาเนิ นการเสริ มความรู ้และประสบการณ์ให้กบั ชุมชนโดยร่ วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการ โดยร่ วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กรหน่วยงานและสถาบันทาง
สังคมอื่น
3) สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน
โดยร่ วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น
1.13 งานห้ องสมุด
หัวหน้างานห้องสมุด
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดให้มีห้องสมุดหรื อมุมหนังสื อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับจานวนนักเรี ยน
2) จัดหาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ที่จาเป็ นสาหรับห้องสมุดให้เพียงพอ
3) จัดให้มีบรรณารักษ์หรื อเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดและคณะกรรมการห้องสมุด
4) จัดทาทะเบียนหนังสื อ สถิติการใช้บริ การ และ การยืมหนังสื ออย่างมีระบบและเป็ นปั จจุบนั
5) แสวงหาแหล่งทรัพยากรเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุ งห้องสมุด
6) สนับสนุนครู ผสู้ อนให้ใช้หอ้ งสมุด ในการพัฒนาและปรับปรุ งห้องสมุด
7) ติดตามและดูแลการดาเนินงานของห้องสมุด
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8) จัดกิจกรรมห้องสมุด เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เช่น กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน กิจกรรมการ
ประกวดต่าง ๆ เป็ นต้น
9) ประเมินผลการดาเนินงานห้องสมุด เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน หรื อสิ้ นปี การการศึกษา
2. กลุ่มบริหารบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริ หารบุคคล
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ประสานงานและดูแลติดตามประเมินผล ให้คาปรึ กษา ร่ วมแก้ปัญหาสร้างขวัญกาลังใจและ
เสนอแนะการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
2) จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร
3) ดาเนินการตามโครงการตลอดปี การศึกษา
4) จัดเก็บข้อมูลของบุคลากรที่เข้าการพัฒนาต่อปี การศึกษา
5) แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบในการเลื่อนอันดับและวิทยฐานะ
6) ให้การสนับสนุน ให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือในการเลื่อนอันดับและการขอวิทยฐานะ
2.1 กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
หัวหน้ากลุ่มดาเนินงานสานักงาน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) เสนอขอทาบัตรประจาตัวข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
2) เสนอขอใบประกอบวิชาชีพครู
3) ประสานงานกับกลุ่มการเงินและทรัพย์สินเพื่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยการจ่ายตรงให้แก่
บุคลากรของสถานศึกษา
4) จัดทาข้อมูลเพื่อขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุ ขภาพประจาปี ต่อกระทรวงสาธารณสุ ข
5) พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปปฏิบตั ิราชการตามสมควร
6) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในสถานศึกษา ที่เสนอของเครื่ องราชประจาปี
7) จัดทาข้อมูลของบุคลากรที่เสนอขอเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไปยังต้นสังกัด
8) แจ้งผูไ้ ด้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ประจาปี ที่เสนอขอเซ็นรับทราบและรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
9) แจ้งรายชื่อผูท้ ี่ได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไปยังต้นสังกัด
10) จัดหาสมุดลงเวลาปฏิบตั ิราชการ
11) ตรวจสอบบัญชีการลงเวลาปฏิบตั ิของบุคลากร
12) จัดทาสถิติและสรุ ปผลการมาปฏิบตั ิราชการของบุคลากรในสถานศึกษา
13) จัดทาเอกสารการลาของบุคลากร
14) บันทาลงรับ วันลา ของบุคลากร
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15) สรุ ปวันลา เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
ทุกปี งบประมาณ
16) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานวางแผนอัตรากาลัง
หัวหน้างานวางแผนอัตรากาลัง
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การจ้าง
2) รับโอน ย้าย ช่วยราชการ รักษาการในตาแหน่ง
3) พิจารณาหน้าที่และภารกิจของบุคลากร ตามขอบข่ายงานที่โรงเรี ยนต้องดาเนินการ
4) พิจารณาถึงจานวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีในโรงเรี ยน
5) กาหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบตั ิตามความรู ้ความสามารถ
6) จัดทาแผนภูมิการบริ หารโรงเรี ยน
7) ปฐมนิเทศบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
8) จัดทาทะเบียนประวัติของบุคลากร
9) กากับ ควบคุมการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
2.3 งานเสริมสร้ างประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หัวหน้างานเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ติดตามและประเมินประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสถานศึกษา
2) สรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสถานศึกษา
3) นาผลการสรุ ปการประเมินเสนอกรรมการกลัน่ กรองเพื่อพิจารณาบาเหน็จความชอบ
4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดในเรื่ องของงานบุคลากร
2.4 งานรักษาระเบียบวินัย
หัวหน้างานรักษาระเบียบวินยั
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ให้ความรู้ในการปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิตนแก่บุคลากร
2) ให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่ในฐานะที่เป็ นข้าราชการครู
3) ให้ความรู ้ดา้ นวินยั แก่บุคลากร โดยการจัดอบรมหรื อจัดทาเอกสารแจกจ่ายบุคลากร
4) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกากับควบคุมบุคลากร ให้ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นของเขตของวินยั
5) พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระเบียบวินยั เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่เพื่อน
ร่ วมงาน
6) ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาบุคลากร ที่ไม่ปฏิบตั ิตามวินยั

11
7) ดาเนิ นการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินยั ของบุคลากร
8) จัดรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่ องวินยั เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้และเป็ นข้อมูลของ
ผูบ้ ริ หารในการพิจารณาดาเนินการทางวินยั
2.5 กลุ่มงานส่ งเสริมกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่ งเสริ มกิจการนักเรี ยน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดทาแผนงานส่ งเสริ มพัฒนาพฤติกรรมและระเบียบวินยั ของนักเรี ยน ได้แก่ การตรง
ต่อเวลา ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้อบังคับทางโรงเรี ยน
2) จัดทาแผนส่ งเสริ มพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ได้แก่ การประหยัด การเสี ยสละ
ความขยันหมัน่ เพียร ความเมตตา การรู ้รักสามัคคีในหมู่คณะ
3) ติดตามพฤติกรรมและการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน
อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเผยแพร่ เกียรติคุณของนักเรี ยนตามความเหมาะสม
4) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.5.1 งานส่ งเสริมประชาธิปไตยและกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยของนักเรี ยน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดทาแผนหรื อโครงการสาหรับงานส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน
2) กาหนดระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ และหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรี ยนให้สอดคล้องกับการกิจการ
นักเรี ยนระบอบประชาธิปไตย
3) จัดให้มีคณะกรรมการนักเรี ยนโดยผ่านระบบการเลือกตั้ง
4) เป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการนักเรี ยนในเรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภายในและ
นอกโรงเรี ยน
5) ควบคุม ดูแลและติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรี ยน
2.5.2 งานอนามัยโรงเรียน
หัวหน้างานอนามัยโรงเรี ยน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ให้การปฐมพยาบาลนักเรี ยนที่เจ็บป่ วย
2) จัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อให้บริ การอย่างเพียงพอ
3) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน
4) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นอนามัย
5) ประสานงานการจัดทาระเบียนสุ ขภาพนักเรี ยน
6) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.5.3 งานอาหารกลางวัน
หัวหน้างานอาหารกลางวัน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ดูแลจัดการเกี่ยวกับน้ าดื่มของบุคลากรและนักเรี ยน
2) ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการจาหน่ายอาหารในโรงเรี ยน
3) ดูแลความสะอาดของอาหาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสถานที่จาหน่ายอาหาร
4) ดาเนิ นการให้มีการจาหน่ายอาหารในโรงเรี ยนให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
5) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
2..5.4 งานกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
หัวหน้างานกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดทาแผน/ตารางกิจกรรมวันสาคัญ
2) ติดต่อประสานงานผูป้ กครอง/หน่วยงาน/ในการร่ วมกิจกรรม
3) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆตามคาสั่งโรงเรี ยนหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
2.5.5 งานกีฬา-กรีฑา
หัวหน้างานกีฬา - กรี ฑา
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดทาแผนการแข่งขันกีฬาในหลักสู ตร
2) ดาเนิ นการส่ งตัวแทนโรงเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันกรี ฑา-กีฬาในระดับต่าง ๆ
3) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามคาสัง่ โรงเรี ยนหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
2.5.6 งานสหกรณ์ ร้านค้ า
หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้า
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ควบคุม ดูแลกิจกรรมสหกรณ์ให้ดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
2) จัดกิจกรรมการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานสหกรณ์
3) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยนหรื อตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานสหกรณ์
2.6 งานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) วางแผน ประสานงานจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินการระบบดูแลนักเรี ยน
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2) จัดเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลอย่างเป็ นระบบเพื่อ
ใช้ประกอบการให้การช่วยเหลือนักเรี ยน
3) ประสานงานการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ร่ วมกับกลุ่มกิจการนักเรี ยนและงานแนะ
แนว และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) จัดทารายงานสรุ ประบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
5) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณ
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) กากับดูแลระบบการเงินของโรงเรี ยน
2) ตรวจสอบ ติดตาม การเงินทั้งในและนอกระบบ
3) ควบคุมดูแล การจัดซื้ อ จัดจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบทางราชการ
4) กากับติดตาม งานทะเบียนพัสดุ ระบบสารสนเทศพัสดุ
5) ควบคุม อานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรี ยน
6) ดาเนิ นนโยบายเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในโรงเรี ยน
7) วางแผนพัฒนากลุ่มการเงินและสิ นทรัพย์
8) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ประสานงานการดาเนินการวิเคราะห์และจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยน
2) จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
4) วางแผนการ ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของโรงเรี ยน
5) วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องการวางแผน การปฏิบตั ิ
การควบคุม การดาเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน
6) ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรี ยน จัดทาแผนงานการปฏิบตั ิงาน
7) ควบคุมดูแล ให้กลุ่ม/หมวด/งาน ดาเนินการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน โครงการของ
โรงเรี ยน
3.2 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณ
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
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งานการเงิน
1) ดาเนิ นการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ที่ได้รับจากเงินงบประมาณและเงินรายได้
สถานศึกษา
2) จัดทาการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
3) จัดทาเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร บุคลากร ทาทะเบียนควบคุมหลักฐานขอเบิกค่า
การศึกษาบุตร
4) จัดทางบประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะเบิกจ่ายในแต่ละเดือน
5) จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
6) แบบฟอร์ มต่าง ๆ ของฝ่ ายการเงิน
7) จัดทาบัญชีเงินคงเหลือประจาวัน
8) จัดทาทะเบียนคุมเอกสารกระแสรายวัน
9) จัดทาทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
12) จัดทาหลักฐานการนาเงินส่ งภาษีหกั ณ ที่จ่าย
13) ติดตาม ทวงถามตามสัญญารับรองการยืมเงินบารุ งการศึกษาเพื่อราชการ
14) ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
15) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบัญชี
1) จัดทาบัญชีเงินสด
2) จัดทาทะเบียนคุมใบสาคัญรับเงิน
3) จัดทาทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็ จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็ จรับเงินประจาปี
6) จัดทาทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดินและนาส่ งเงินรายได้แผ่นดิน
7) จัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา
8) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 กลุ่มงานพัสดุและสิ นทรั พย์
หัวหน้ากลุ่มพัสดุและสิ นทรัพย์
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดให้มีบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นพัสดุ
2) จัดให้มีสถานที่และครุ ภณ
ั ฑ์ในการเก็บรักษาพัสดุ
3) จัดให้มีทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ
4) จัดให้มีคู่มือตลอดจนระเบียบในเรื่ องพัสดุ
5) ดาเนิ นการเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้าง
6) ดาเนินการเรื่ องการตรวจสอบพัสดุประจาปี
7) ตรวจสอบและอนุญาตในการเบิกจ่ายพัสดุ หรื อการยืมพัสดุ
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8) จัดให้มีการสารวจพัสดุที่ชารุ ดเพื่อซ่อมแซมหรื อจาหน่าย
9) ดาเนิ นการเรื่ องการจาหน่ายพัสดุ
10) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ
11) ตรวจสอบการดาเนินงานเรื่ องพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ
12) ดาเนิ นการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
13) ประเมินผลการบริ หารงานพัสดุ
งานจัดซื้อ-จัดจ้ าง
1) หน้าที่รับผิดชอบ ด้วยเงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณให้เป็ นไปตามระเบียบ
2) ดาเนินการของบประมาณประจาปี
3) ดาเนิ นงานขออนุมตั ิงบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้ อ-จัดจ้าง
งานทะเบียน และบัญชีพสั ดุ
1) ลงทะเบียนและลงหมายเลขครุ ภณั ฑ์ในแฟ้ มครุ ภณั ฑ์ และระบบคอมพิวเตอร์
2) ลงทะเบียนบัญชีพสั ดุ
3) จัดเก็บ ดูแล รักษาใบตรวจรับ ในเบิกพัสดุ แฟ้ มบัญชีพสั ดุ ครุ ภณั ฑ์ของโรงเรี ยน
งานควบคุมและจาหน่ ายพัสดุ
1) ดูแลการซ่อม บารุ งรักษาวัสดุครุ ภณั ฑ์ของโรงเรี ยน
2) ดาเนินการตรวจสอบพัสดุประจาปี งบประมาณ
3) ดาเนิ นการจาหน่ายวัสดุครุ ภณั ฑ์ออกจากบัญชีและทะเบียน
4) ส่ งแบบสารวจครุ ภณั ฑ์ประจาปี งบประมาณ
5) สารวจวัสดุคงเหลือทุกสิ้ นปี การศึกษาตามคาสั่ง
6) ลงทะเบียนในรายการปรับซ่อมวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ของโรงเรี ยน
7) ดาเนินการให้ยมื พัสดุและติดตามทวงคืน
งานทะเบียนทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
1) จัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุขอขึ้นทะเบียนสิ่ งก่อสร้าง ทะเบียนบ้านพัก
2) รายงานผลการดาเนินงานงบประมาณ หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
3.4 งานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา
หัวหน้างานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) การประสานงานขอความช่วยเหลือ
2) การออกหนังสื อเชิญประชาชนมาร่ วมงานกิจกรรมของโรงเรี ยน
3) การติดต่อการเชิ ญวิทยากรในท้องถิ่น
4) การออกหนังสื อเอกสารขอบคุณผูม้ ีจิตศรัทธา เช่น หนังสื อขอบคุณ ใบอนุโมทนาบัตร
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5) สรุ ปผลการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน
6) การรายงานหน่วยเหนื อจากการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน

3.5 งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้ เงินและผลการดาเนินงาน
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดทาแผนกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2) จัดทารายงานมาตรการประหยัดน้ า ไฟ
3) จัดทารายงานการรับเงิน-จ่ายเงินบริ จาคโดยมีวตั ถุประสงค์
4) จัดทารายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้ นเดือน
5) จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาทุกเดือน
4. กลุ่มบริหารทัว่ ไป
หัวหน้ากลุ่มบริ หารทัว่ ไป
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริ หารองค์กร ให้บริ การบริ หารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณภาพ และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4.1 กลุ่มงานธุรการ
หัวหน้ากลุ่มธุ รการ
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุ รการ ระเบียบ กฎหมาย และปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ
3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
5) ดาเนินการงานธุ รการตามระบบที่กาหนดไว้
6) งานลงทะเบียนรับส่ งหนังสื อราชการทุกประเภท
7) โต้ตอบหนังสื อราชการ
8) บันทึกและจัดทารายงานการประชุมประจาเดือน
9) รวบรวมเอกสาร เก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ของฝ่ ายธุ รการ และทางราชการ
10) การเก็บรักษาและทาลายหนังสื อราชการ
11) ออกคาสัง่ แต่งตั้ง ปฏิบตั ิราชการทุกประเภท
12) ออกประกาศของโรงเรี ยนทุกประเภท
13) ออกหนังสื อรับรองเป็ นข้าราชการครู พนักงานราชการ รับรองเงินเดือน
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14) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งงานธุรการให้มีประสิ ทธิภาพ ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
15) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สนับสนุนข้อมูล รับทราบ หรื อดาเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ
3) ดาเนินงานจัดประชุม
4) จัดทารายงานการประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้ผเู ้ กี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
5) ประสาน การดาเนิ นงานตามมติการประชุมเรื่ องการอนุ มตั ิ อนุ ญาต สั่งการ เร่ งรัด
การดาเนินการ และรายงานผลการดาเนินงานแก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
4.3 การพัฒนาระบบเครือข่ ายข้ อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
หัวหน้างานการพัฒนาระบบเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นและต้องการของโรงเรี ยน
2) ประสานงานกับสารสนเทศกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
3) ให้บริ การข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรี ยนแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน
4) วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องการวางแผน การปฏิบตั ิ
การควบคุม การดาเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน
5) ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิจยั ในโรงเรี ยน
6) จัดทารู ปเล่มข้อมูลกลุ่มต่างๆ เมื่อสิ้ นปี การศึกษา
7) จัดทาแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีของโรงเรี ยน
8) วางแผนการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการ และการเรี ยนการสอน
9) บารุ ง รักษาดูแลระบบเทคโนโลยีให้พร้อมสาหรับกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
การจัดทาข้อมูลเพื่อการบริ หาร
10) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4.5 กลุ่มงานจัดระบบการบริ หารและพัฒนาองค์ กร
หัวหน้างานจัดระบบการบริ หารและการพัฒนาองค์กร
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
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1) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล สภาพปัจจุบนั และความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา
2) กาหนดแนวทางการพัฒนา
3) ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
4) กาหนดเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
5) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิ
6) นาผลการประเมินไปปรับปรุ งพัฒนา
4.6 งานอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ประสานงานในการดูแลบารุ งรักษาอาคารสถานที่ให้มีสภาพดีอยูเ่ สมอ
2) จัดเตรี ยมอาคารสถานที่เพื่อการให้บริ การในกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ
3) ดูแล การปฏิบตั ิงานของผูท้ ี่รับผิดชอบในอาคาร และพื้นที่บริ เวณอาคารที่รับผิดชอบ
4) ดูแลรักษาถนนภายในโรงเรี ยนให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี
5) ดูแลให้ท่อระบายน้ าในบริ เวณโรงเรี ยนอยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
6) ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมบริ เวณโรงเรี ยนให้อยูใ่ นบรรยากาศที่ดีอยูเ่ สมอ
7) ดาเนิ นการน้ าดื่ม – น้ าใช้ให้เพียงพอต่อจานวนนักเรี ยน
8) ตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม – น้ าใช้ให้ถูกสุ ขลักษณะ
9) ดูแลปรับปรุ งแสงสว่างภายในอาคารและบริ เวณต่าง ๆ ในโรงเรี ยน
10) ติดตั้ง ดูแล ระบบโทรศัพท์ในโรงเรี ยน
11) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
4.7 กลุ่มงานจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
หัวหน้างานจัดทาสามะโนนักเรี ยนและการรับนักเรี ยน
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) รับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1
2) การประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครอง แจ้งเด็กเข้าเรี ยนตามกาหนดเวลา
3) รับเด็กเข้าเรี ยน
4) ขอยกเว้นเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามเหตุผลต่าง ๆ มีกาหนดไว้ใน พ.ร.บ
5) ติดตามเด็กขาดเรี ยน
6) จาหน่ายนักเรี ยน
7) ดาเนินการกรณี นกั เรี ยนขอย้ายไปเรี ยนที่อื่น
8) จัดทาทะเบียนนักเรี ยน
9) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักเรี ยนในเกณฑ์บงั คับ
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10) จัดทาหลักฐานเอกสารแสดงผลการเรี ยน ให้แก่นกั เรี ยนในกรณี ต่าง ๆ
11) จัดทาเขตบริ การของโรงเรี ยน
12) การแก้ไขปั ญหานักเรี ยนขาดเรี ยน
13) ดาเนิ นการเกี่ยวกับการรับเด็กก่อนเกณฑ์ภาคบังคับ ในชั้นอนุบาล
14) จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่นกั เรี ยน
4.8 กลุ่มงานประชาสั มพันธ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ดาเนิ นการให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในโรงเรี ยน
2) ดาเนิ นการให้มีการเผยแพร่ ชื่อเสี ยง เกียรติยศของโรงเรี ยนสู่ ชุมชน
3) ควบคุมดูแล ระบบเสี ยงตามสายภายในโรงเรี ยน และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
4) จัดทาป้ ายนิเทศ เอกสาร วารสาร เพื่อเผยแพร่ ผลงาน ข่าวสารของโรงเรี ยน
5) อานวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างบุคลากรทุกกลุ่มในโรงเรี ยน
6) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
4.9 กลุ่มงานส่ งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุ มชน องค์ กร หน่ วยงาน สถาบันอื่น
ทีจ่ ัดการศึกษา
หัวหน้างานส่ งเสริ มสนับสนุ นและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันอื่น
ที่จดั การศึกษา
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) จัดให้มีระบบประสานงานและเครื อข่ายการศึกษา
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
3) ประสานงานกับเครื อข่ายการศึกษา เพื่อแสวงหาความร่ วมมือ ความ ช่วยเหลือ
4) เผยแพร่ ขอ้ มูล ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
5) กาหนดแผนโครงการหรื อกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
6) ให้ความร่ วมมือสนับสนุนทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
7) ประสานงานในการร่ วมกิจกรรมชุมชน ทั้งกิจกรรมประเพณี กิจกรรมวันสาคัญตลอดจนกิจกรรม
พัฒนา
8) ดาเนินการให้มีการต้อนรับและบริ การสาหรับการประชุม/การอบรมในโรงเรี ยน
9) ประสานงานเพื่อการบริ การชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากรในโรงเรี ยน สถานที่
และวัสดุครุ ภณั ฑ์
10) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามคาสั่งโรงเรี ยน หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
4.10 กลุ่มงานการจัดการควบคุมภายในสถานศึกษา
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หัวหน้างานการจัดการควบคุมภายในสถานศึกษา
มีบทบาทและหน้ าทีด่ ังนี้
1) ศึกษา ทาความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน
2) กาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมิน
3) จัดทาแผนการประเมิน
4) ดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
5) สรุ ปผล และจัดทารายงานการประเมิน
บทบาทหน้ าที่ของผู้เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. กากับ ติดตาม การดาเนิ นงานตามแผนของสถานศึกษา
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริ การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
6. ส่ งเสริ มให้มีการพิทกั ษ์สิทธิ เด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารทัว่ ไปของสถานศึกษา
8. ส่ งเสริ มให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเสริ มสร้างพัฒนาการของนักเรี ยนทุกด้าน รวมทั้งสื บสานจารี ตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
9. เสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น
10. ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน
11. แต่งตั้งที่ปรึ กษาหรื อ อนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร
12. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ
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บทบาทของผู้บริ หารสถานศึกษา
1. บริ หารงานตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ธรรมนูญโรงเรี ยนและนโยบายของหน่วยเหนื อ
2. นิเทศ ติดตาม ควบคุม กากับการจัดการเรี ยนการสอนให้ครบตามขั้นตอนของกระบวน
การเรี ยนการสอน
3. ร่ วมวางแผนและใช้แผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามสภาพปั ญหาและนโยบาย
ด้านคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด
4. ควบคุม ดูแลการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนการจัดบรรยากาศให้ร่มรื่ น สวยงาม น่าอยูอ่ าศัย
5. จัดให้มีเอกสารประกอบหลักสู ตร สื่ อ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสมและเพียงพอ
6. จัดประชุมประจาเดือน ประชุมทางวิชาการ และประชุ มของฝ่ าย/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชี้แจง
ข้อราชการ หาแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ติดตามการปฏิบตั ิงานของครู และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
แก่บุคลากรในโรงเรี ยน
7. ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมต่างๆให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
8. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของครู ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครู ที่ปฏิบตั ิงานดีเด่น และเผยแพร่ ผลงาน
ให้ประจักษ์โดยทัว่ ไป ตลอดทั้งส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับและ
เงินเดือนให้สูงขึ้น
9. ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่เท่าที่จาเป็ น เพื่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนเสนอต่อหน่วยเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน
11. ปฏิบตั ิงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนื อ
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บทบาทของครู ผ้ สู อน
1. เตรี ยมการสอน บันทึกการสอน สอนซ่อมเสริ ม การใช้สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน การวัดผลประเมินผล
2. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสู ตร เต็มความสามารถ
3. สอนซ่อมเสริ มตามตารางสอนซ่อมเสริ ม
4. กวดขันและติดตามให้นกั เรี ยนมาเรี ยนสม่าเสมอ
5. จัดบรรยากาศในห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
6. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
7. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรี ยนตามสภาพที่แท้จริ ง อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอโดย
ปฏิบตั ิตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
8. จัดทาเอกสารธุ รการชั้นให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั และส่ งให้ผบู ้ ริ หารตรวจตามกาหนด
9. จัดทาข้อมูลนักเรี ยนที่รับผิดชอบเป็ นปั จจุบนั เช่นประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรี ยน พฤติกรรม
ต่างๆ สุ ขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
10. มีแผนปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหาด้านการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาของนักเรี ยน
11. ปฏิบตั ิตามแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย / ที่รับผิดชอบให้สาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
12. นิเทศและให้คาปรึ กษาแนะนาซึ่ งกันและกัน
13. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรี ยน
อย่างเคร่ งครัด
14. รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเป็ นระยะตมที่กาหนดไว้ในปฏิทินประจาปี
15. ปฏิบตั ิงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
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บทบาทของพนักงานบริการ
1. เปิ ด ปิ ดห้องเรี ยน อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ และประตูโรงเรี ยน
2. ปัด กวาด เช็ด ถู อาคารเรี ยน อาคารประกอบ และบริ เวณโรงเรี ยน
3. นาถังขยะตามอาคารเรี ยน อาคารประกอบและบริ เวณทัว่ ไป ไปทิ้ง ไปกาจัด
4. ดูแลน้ าดื่ม น้ าใช้ตามอาคารต่างๆ ตลอดจนน้ าใช้ในห้องน้ า ห้องส้วมของครู และนักเรี ยนอย่าง
ทัว่ ถึงและเพียงพอ
5. ดูแล ปรับปรุ ง ตกแต่งสวนหย่อม ตามบริ เวณต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สดชื่น สวยงาม
มีชีวติ ชีวาอยูเ่ สมอ
6. ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สมบัติทางราชการ
7. อยูเ่ วรยาม รักษาความปลอดภัยของโรงเรี ยนภาคกลางคืนทุกคืน
8. เดินหนังสื อราชการ/ หนังสื อทัว่ ไป และถ่ายเอกสารของทางราชการ
9. ดูแลรักษา ปรับปรุ ง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ของโรงเรี ยนให้สามารถ
ใช้งานได้ตมควรแก่สภาพตามความเหมาะสม
10. บริ การครู และนักเรี ยนตามความเหมาะสม
11. ปฏิบตั ิงานตามที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนมอบหมายตมความเหมาะสมกับหน้าที่
12. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่โรงเรี ยน กลุ่มโรงเรี ยน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย
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บทบาทหน้ าที่ของผู้ปกครองและชุ มชน
1. ศึกษาระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน
2. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน และการดาเนิ นงาน ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
3. ร่ วมพิจารณาถึงศักยภาพของโรงเรี ยน และให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนในการควบคุมดูแลและ
แก้ไขปั ญหาด้านการเรี ยนการสอน ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
แรงงานในการพัฒนาโรงเรี ยน
4. ให้การสนับสนุนการดาเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรี ยน แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี เพื่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรี ยน
5. อบรม สั่งสอนเด็กที่อยูใ่ นความปกครองดูแล ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนและ
วัฒนธรรม ประเพณี อนั ดีงามของไทย
6. เข้าร่ วมประชุมเพื่อฟังคาชี้ แจงจากทางโรงเรี ยน ให้คาปรึ กษา แนะนา และข้อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรี ยน
7. ร่ วมชื่นชมผลงาน เผยแพร่ ผลงานและประสัมพันธ์โรงเรี ยน
งานส่ งเสริมกิจการนักเรียน
1. ข้อมูลเกี่ยวกับเขตบริ การ
- แผนที่เขตบริ การ
- จานวนประชากร ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ ระดับการศึกษา
- จานวนครัวเรื อน
- สถานเริ งรมย์ บ่อนการพนัน แหล่งผลิตยาเสพติด โรงงานอุตสาหกรรม
- การคมนาคม การสื่ อสารในท้องถิ่น
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสามะโนนักเรี ยน
- จานวนประชากรในกลุ่มอายุ ตั้งแต่ 1 - 15 ปี
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเกณฑ์นกั เรี ยนเข้าเรี ยน
- จานวนร้อยละของนักเรี ยนที่เกณฑ์เข้าเรี ยนในแต่ละปี
- จานวนร้อยละของนักเรี ยนที่ไม่ได้รับเกณฑ์เข้าเรี ยน
- จานวนร้อยละของนักเรี ยนในเขตบริ การที่ไปเข้าเรี ยนนอกเขตบริ การ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการขาดเรี ยน
- สถิติประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี
- อัตราการขาดเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี
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5.

6.

7.

8.

- อัตราการขาดเรี ยนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
- เป้ าหมายของต้นสังกัดต้องการในแต่ละปี
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรี ยนขาดแคลน
- จานวนนักเรี ยนขาดแคลนรายชั้น แยกเป็ นเพศหญิง - ชาย
- จานวนนักเรี ยนขาดแคลนที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการ
- จานวนนักเรี ยนขาดแคลนที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาคเอกชน
- จานวนนักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
- จานวนเครื่ องเขียน แบบเรี ยนที่โรงเรี ยนได้รับจากต้นสังกัด
- บัญชีแสดงการจัดสรรช่วยเหลือนักเรี ยนขาดแคลน
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ การสุ ขภาพ
- จานวนตูเ้ วชภัณฑ์ เครื่ องชัง่ น้ าหนัก ที่วดั ส่ วนสู ง เตียงพยาบาล
- สถิติการเจ็บป่ วยเล็กน้อยและป่ วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาล
- สถิติเกี่ยวกับโรคระบาดในช่วงเดือนต่างๆ
- สถิติการรับวัคซีน
- สถิติการอมน้ ายาฟลูออไรด์ / การแปรงฟัน
- สถิติหรื อการรายงานด้านภาวะโภชนาการ / น้ าหนัก / ส่ วนสู ง
- สถิติผขู ้ าดธาตุไอโอดีน / ผูไ้ ด้รับการแก้ไขการขาดธาตุไอโอดีน
- สถิติผไู้ ด้รับอันตรายจากสารพิษ / ผูต้ ิดยาเสพติด / ผูไ้ ด้รับการบาบัด
- เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับน้ าหนัก / ส่ วนสู ง ของเด็กไทยจากกระทรวงสาธารณสุ ข
- สถิติการตรวจหู / สายตา / ผูบ้ กพร่ อง / ผูไ้ ด้รับการแก้ไข
- จานวนที่ดื่มน้ า /น้ าดื่ม / น้ าใช้
- จานวนนักเรี ยนที่ได้ผา่ นการอบรมผูน้ านักเรี ยนฝ่ ายอนามัย
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ การแนะแนว
- โรงเรี ยนจัดบริ การแนะแนว / จัดครู แนะแนว
- จานวนห้องแนะแนวสภาพแวดล้อมของห้อง
- จานวนครั้งที่นกั เรี ยนได้รับบริ การแนะแนว
- ระเบียนสะสม / ระเบียนสาหรับแนะแนวโดยเฉพาะ
- โรงเรี ยนสามารถใช้บริ การแนะแนว ส่ งเสริ ม /
แก้ปัญหานักเรี ยนประสบผลร้อยละเท่าใด
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
- จานวนนักเรี ยนที่มีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน
- จานวนนักเรี ยนที่ขาดอาหารกลางวันทุกวัน
- จานวนนักเรี ยนที่ขาดอาหารกลางวันไม่ทุกวัน
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- จานวนนักเรี ยนที่ขาดอาหารกลางวันที่ได้รับความช่วยเหลือ
- การจัดอาหารเสริ มสาหรับนักเรี ยนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
- จานวนเงินในโครงการอาหารกลางวัน
9. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา / การช่วยเหลือ
- ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรี ยนที่เรี ยนดีแต่ขาดแคลน
- ข้อมูลเกี่ยวกับทุนที่ได้รับแล้ว
- ผลการดาเนินงานการขอทุนจากแหล่งต่างๆ
- ข้อมูลกรณี ที่ได้รับเป็ นวัสดุสิ่งของ
10. ข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่า / ผูป้ กครอง / กรรมการศึกษา
- การจัดทาทะเบียนศิษย์เก่า / จานวนศิษย์ที่ตามพบ / ตามไม่พบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตั้งสมาคมผูป้ กครองและครู / สมาคมศิษย์เก่า
- จานวนศิษย์/ผูป้ กครองที่ให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนด้านต่างๆตลอดมาด้วยดี
- จานวนศิษย์/ผูป้ กครองที่มีแนวโน้นว่าจะให้ความร่ วมมืออย่างดี
- ผลการศึกษาสาเหตุกรณี ผปู ้ กครอง/ศิษย์ไม่ให้ความร่ วมมือ/แนวทางแก้ไข
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมต่างๆ
- สถิติเกี่ยวกับการมาร่ วมประชุมของผูป้ กครอง /ศิษย์เก่า / กรรมการสถานศึกษา
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