
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ 
(Job description of AdministrationDepartment) 

ตามแนวทางกระบวนการบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA: 
Office of Basic Education Commission Quality Award และ

ระบบการท างานPDCA ของ W.Edwards Deming 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานอ านวยการ 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



ค าน า 

 เอกสารการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงาน อ านวยการ ( Job description of 
AdministrationDepartment) เป็นการพรรณนาภาระงานกิจกรรมและขอบเขตของแต่ละงาน เพื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางในการมอบหมายงานหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โดยใช้
กระบวนการของระบบการบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA: Office of Basic Education Commission 
Quality Awardและระบบการท างาน (Work System) ของ W.Edwards Deming คือ PDCA 
 กลุ่มงานอ านวยการ ได้ปรับปรุงและวิเคราะห์ภาระงานตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านต่างๆ 
เพ่ือให้การด าเนินงานอ านวยการเป็นกระบวนการที่มีระบบชัดเจนสะดวกต่อการน าไปใช้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อสถานศึกษา  
 

 เอกสารเล่มนี้ ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร หัวหน้างานคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ด้วยดีอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริหารงานอ านวยการและกลุ่มงานอื่นๆ ต่อไป 
 
 
         กลุ่มงานอ านวยการ 
     โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



สารบัญ 
 
 

เรื่อง          หน้า  
ค าน า           ก  
สารบัญ           ข  
 การวิเคราะห์ภาระงาน กลุ่มงานอ านวยการ  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม      1 

 กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ       3 
 กระบวนการ วิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ     11 
 คณะท างาน          18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
1. งานวางแผนอ านวยการประกอบด้วย 2 ภาระงาน ดังนี้ 
 1.1 รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานอ านวยการ( IPO1) มีกระบวนการท างาน 
ระบบ PDCA ดังนี้ 
 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของเก่ียวกับงานอ านวยการ ให้เป็น
ระบบสะดวกในการน าไปใช้ และเป็นปัจจุบัน 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

Doing (D) - จัดท าเอกสารหรือคู่มือครูในการปฏิบัติงานอ านวยการ 
- จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานอ านวยการขึ้นใช้ในโรงเรียน 

Checking (C) - ตรวจสอบจากงานที่ปรากฏ 
- สอบถามการใช้งานจากคณะครู 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - ปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 
 1. งานอ านวยการมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.1 บริหารงานอ านวยการตามนโยบายของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  

1.2 วางแผน การจัดคนตามโครงสร้างและ จัดท างาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารกลุ่มงาน
อ านวยการให้มีประสิทธิภาพ  

1.3 บริหารและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
1.4 บริหารงานโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
1.5 ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันต่างๆ  
1.6 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานอ านวยการให้มีประสิทธิภาพ  
1.7 รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานอ านวยการ 

เพ่ือรายงานและเผยแพร่     
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 1.2 จัดท าแผนงานอ านวยการ (IPO2) มีกระบวนการท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพงานอ านวยการเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

Doing (D) - น าแผนพัฒนาคุณภาพงานอ านวยการลงสู่การปฏิบัติ  
- ด าเนินตามก าหนดการและขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนงานอ านวยการ 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน 
- สอบถามการใช้งานจากคณะครู 
- พิจารณาจากแผนงานที่ปรากฏ 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - น าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพงานอ านวยการ 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 
 1. งานอ านวยการมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.1 บริหารงานอ านวยการตามนโยบายของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  

1.2 วางแผน การจัดคนตามโครงสร้างและ จัดท างาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารกลุ่มงาน
อ านวยการให้มีประสิทธิภาพ  

1.3 บริหารและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
1.4 บริหารงานโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
1.5 ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันต่างๆ  
1.6 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานอ านวยการให้มีประสิทธิภาพ  
1.7 รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานอ านวยการ 

เพ่ือรายงานและเผยแพร่     
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 

2. งานบริหารอ านวยการประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
 2.1 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างงานอ านวยการ (IPO3) มีกระบวนการท างาน ระบบ 
PDCA ดังนี้ 
 
กระบวนการ PDCA วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - จัดท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานอ านวยการ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

Doing (D) - จัดท าพรรณนางานอ านวยการ 
- มอบหมายงานอ านวยการเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คณะครูและบุคลากรเข้าใจ 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน 
- สอบถามการใช้งานจากคณะครู 
- พิจารณาจากหลักฐานหรืองานที่ปรากฏ 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - น าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานอ านวยการ 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 
 1. งานอ านวยการมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.1 บริหารงานอ านวยการตามนโยบายของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  

1.2 วางแผน การจัดคนตามโครงสร้างและ จัดท างาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารกลุ่มงาน
อ านวยการให้มีประสิทธิภาพ  

1.3 บริหารและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
1.4 บริหารงานโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
1.5 ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันต่างๆ  
1.6 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานอ านวยการให้มีประสิทธิภาพ  
1.7 รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานอ านวยการ 

เพ่ือรายงานและเผยแพร่     
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 

3. งานธุรการกลุ่มงานและสารสนเทศกลุ่มงานอ านวยการประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
 3.1 งานธุรการกลุ่มงานและสารสนเทศกลุ่มงานอ านวยการ ตามโครงสร้าง งานอ านวยการ  (IPO4) มี
กระบวนการท างานระบบ PDCA ดังนี้ 
 

กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 
Planning (P) - วางแผนและจัดระบบงานธุรการกลุ่มงานอ านวยการตามระเบียบงานสารบรรณ 
Doing (D) - จัดท าทะเบียนรับ และ ส่งเอกสาร  หนังสือราชการ  บันทึกข้อความตาม

ระบบ แจกจ่ายเอกสารตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆของ
กลุ่มงานและจัดพิมพ์ค าสั่งของกลุ่มงาน  
- จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม  บันทึก
การประชุมและเสนอรายงาน  
- จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มงานอ านวยการและรับ – ส่งหนังสือราชการ  
- ดูแลการจัดท าแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มงานให้เป็นระบบ  

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินจากด าเนินงานจากเอกสารที่ปรากฏ 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบงานธุรการ 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 

 2.1งานธุรการกลุ่มงานและสารสนเทศกลุ่มงานมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ทะเบียนรับ - ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสารตามหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆ ของกลุ่มงานและจัดพิมพ์ค าสั่งของกลุ่มงาน 
2. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม 

และเสนอรายงาน 
3. จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มงาน และรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
4. ดูแลการจัดท าแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มงานให้เป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
4. งานธุรการโรงเรียน ประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
 4.1งานธุรการกลุ่มงานอ านวยการ ตามโครงสร้าง งานอ านวยการ  (IPO5) มีกระบวนการท างานระบบ 
PDCA ดังนี้ 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนและจัดระบบงานธุรการกลุ่มงานอ านวยการตามระเบียบงานสารบรรณ 
Doing (D) - โต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์หนังสือออก 

- การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
- จัดท าแผนงานธุรการ 
- จัดท าทะเบียนรับ และ ส่งเอกสาร  หนังสือราชการ  บันทึกข้อความตาม
ระบบ แจกจ่ายเอกสารตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆของ
กลุ่มงานและจัดพิมพ์ค าสั่งของกลุ่มงาน  
- จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม  บันทึก
การประชุมและเสนอรายงาน  
- ดูแลการจัดท าแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มงานให้เป็นระบบ 
- เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
- บริการเกี่ยวกับงาน  

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินจากด าเนินงานจากเอกสารที่ปรากฏ 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบงานธุรการ 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 2.งานธุรการโรงเรียนมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. โต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์หนังสือออก 
2. ส่งหนังสือราชการระบบ e-Filing ระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) หน่วยงานภายนอก และระบบ E-office ภายในโรงเรียน 
3. ลงหนังสือออก ค าสั่งไปราชการ และค าสั่งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในโปรแกรมระบบ ICT โรงเรียน 
4. น าบันทึกหรือเอกสารที่ผู้อ านวยการโรงเรียนลงความเห็นแล้ว จัดแยกเข้าตู้เอกสารของฝ่าย/

ผู้เกี่ยวข้อง 
5. ติดต่อติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 
6. รับ – จ่าย จดหมาย ธนาณัติ พัสดุ 
7. รับโทรศัพท์ รับ – ส่ง โทรสาร 
8. ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน 
9. ค้นหาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก web site ของ ศธ. สพฐ. และอ่ืนๆเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
10. จัดเก็บหนังสือราชการเป็นระบบ ค้นง่าย รวดเร็ว 
11. จัดท ารูปเล่มการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียนแจกครูในวัน

ประชุม 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
5. งานการเงินประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
 5.1 การด าเนินการบริหารการเงิน (IPO6) มีกระบวนการท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนบริหารการเงินตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
Doing (D) - จัดท าหลักฐานการเงินและการบัญชี 

- จัดเก็บหลักฐานการเงิน 
- จัดท าหลักฐานการรับเงิน – การจ่ายเงิน 
- จัดเก็บรักษาเงิน 
- จัดให้มีการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน และรายงานการเงินตามท่ีระเบียบและ
กฎหมายก าหนด 
- จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินและทะเบียนคุมแผนการใช้จ่ายเงิน 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินจากด าเนินงานจากเอกสารที่ปรากฏ 
- สอบถามการใช้งานจากคณะครู 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบงานการเงิน 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 
 3. งานการเงินมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
๒. ควบคุมการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
๓. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นปัจจุบัน 
๔. สั่งจ่ายเงินทุกประเภทที่อยู่ในอ านาจของโรงเรียนตามระเบียบการบริหารการเงินให้แก่ร้านค้า

และท าทะเบียนคุมเงินกระแสรายวัน 
๕. จัดท างบเทียบยอด ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือนเสนอหัวหน้าสถานศึกษา 
๖. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนน าเสนอหัวหน้าสถานศึกษาลงนาม 
๗. ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน 
๘. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๙. เบิกเงินจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
๑๐. หักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากรในโรงเรียน 
๑๑. จัดเก็บเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวพร้อมน าส่ง 
๑๒. ออกใบอนุโมทนาบัตร และจัดท าทะเบียนคุมใบอนุโมทนาบัตร 
๑๓. จัดท าทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและหนังสือค้ าประกันสัญญา 
๑๔. หักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบของการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมออกหนังสือรับรองและน าส่ง

สรรพากร (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป) 
๑๕. ท าทะเบียนคุมการช าระเงินรายได้สถานศึกษาของนักเรียนทุกคนในแต่ละภาคเรียน ติดตามการ

ช าระเงินและรายงานการรับ – จ่ายแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
๑๖. น าฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (ปรับยอดสมุดบัญชี) พร้อมทั้งติดตามยอด 

Statement ทุกสิ้นเดือน 
๑๗. กลั่นกรอง ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ การยืมเงินไปราชการ ยืมเงินด าเนินงาน

ตามโครงการและการส่งใช้เงินยืม 
๑๘. ติดตามการส่งใช้เงินยืมทุกประเภทให้เป็นไปตามก าหนด หากไม่เป็นไปตามระเบียบการเก็บ

รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม ให้บันทึกเสนอหัวหน้าสถานศึกษา
รับทราบ 

๑๙. จัดท าทะเบียนคุม เอกสารแทนตัวเงิน 
๒๐. จัดท าทะเบียนคุมใบส าคัญรองจ่าย 
๒๑. จัดท างบหน้าอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท 
๒๒. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
๒๓. ตรวจสอบและติดตามใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องแบบนักเรียนของเงินอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

๒๔. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน 
๒๕. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน จากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 



๒๖. จัดท าทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน 
๒๗. ท าบัญชีเงินสดให้เป็นปัจจุบัน 
๒๘. จัดท าทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน และรายงาน

หัวหน้าสถานศึกษา ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือน 
๒๙. จัดท าทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ทุกประเภท พร้อมทั้งรายงาน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

๓๐. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภท 
๓๑. จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน น าส่ง สพม.36 และ สตง. 
๓๒. จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมเช็ค พร้อมทั้งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อ

สิ้นปีงบประมาณ (ภายใน 15 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ) 
๓๓. จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
๓๔. จัดท าทะเบียนคุมการใช้เงินอุดหนุนการศึกษาฯ (งบทัศนศึกษา) ของแต่ละชั้นเรียน 
๓๕. จัดท ารายงานค่าสาธารณูปโภค 
๓๖. จัดท างบหน้าอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท 

 

งานเก็บรักษาเงิน 
 1. เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในที่ปลอดภัย  
 2. ตรวจสอบเงิน หลักฐานเอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
 3. น าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจพร้อมรหัส  
 4. น าเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับจ่ายเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
6. งานพัสดปุระกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
 6.1 การด าเนินการบริหารงานพัสดุ (IPO7) มีกระบวนการท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
 
 

กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 
Planning (P) - วางแผนบริหารพัสดุตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
Doing (D) - จัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

- จัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์  
- จัดสรรเงินไว้เป็นค่าบ ารุงรักษาพัสดุและค่าปรับซ่อม 
- จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและรายงานผลการตรวจสอบ  
- จัดระบบและรักษาหลักฐานพัสดุ 
- จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินจากด าเนินงานจากเอกสารที่ปรากฏ 
- สอบถามการใช้งานจากคณะครู 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบงานพัสดุ 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ                

พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. รวบรวมรายงานขอซื้อ ขอจ้าง จากกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน ตรวจสอบความถูกต้อง ความจ าเป็น

และความต้องการให้เป็นไปตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เสนอผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง 

๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมด้วยความโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

๔. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง  การตรวจรับ เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา
ตามล าดับ 

๕. จัดท าเอกสารรายงานขอซื้อ ขอจ้าง ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับและเอกสารต่างๆ ในระบบ e – GP     
(วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) 

๖. ด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่างๆ ที่จัดท าตามระบบ e – GP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
๗. จัดท ารายงานขอซื้อ ขอจ้าง  ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับและเอกสารต่างๆ ในระบบ e – GP (การจัดสรร

งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 
๘. ด าเนินการและประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีการสอบราคา 
๙. จัดท าเอกสารรายงานขอซื้อ ขอจ้าง ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับและเอกสารต่างๆ ในระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียน 
๑๐. ด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่างๆ ที่จัดท าให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
๑๑. รวบรวมเอกสาร ภายหลังจากลงทะเบียนวัสดุ เพ่ือส่งให้งานการเงินเบิกจ่ายแก่ร้านค้า 
๑๒. จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ ตามก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ                

พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
๓. ส าเนาเอกสาร รายงานการขอซื้อ ขอจ้าง ใบตรวจรับวัสดุ ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
๔. จัดท าเอกสารและหลักฐานการลงบัญชีและทะเบียนวัสดุ (การซื้อ การจ้าง) ประกอบด้วย 
  ๔.๑  หลักฐานการรับวัสดุ  
  ๔.๒  หลักฐานการจ่ายวัสดุ  
  ๔.๓  บัญชีวัสดุ  
๕. จัดเก็บเอกสารและหลักฐานการลงบัญชีและทะเบียนวัสดุ (การซื้อ การจ้าง) ให้เป็นหมวดหมู่และ

เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
๖. ตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชีและทะเบียนวัสดุ 

 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
7. งานบุคคลประกอบด้วย 5 ภาระงาน ดังนี้ 
 7.1 การด าเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและจัดจ้างบุคลากร ( IPO8) มีกระบวนการท างานระบบ 
PDCA ดังนี้ 
 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนการจัดท า จัดเก็บ และรายงานผลเกี่ยวกับงานสรรหาและจัดจ้างบุคลากร 
Doing (D) - ก าหนดหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานสรรหาและจัดจ้างบุคลากร 

- วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดท าแผนอัตราก าลัง 
- จัดท าเอกสารหลักฐานการสรรหาและจัดจ้างบุคลากร 

Checking (C) - สอบถามการใช้งานจากคณะครู 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - ปรับปรุง พัฒนากระบวนการท างานการสรรหาและจัดจ้างบุคลากร 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 

งานสรรหาและจัดจ้างบุคลากร 
๑. ด าเนินการสรรหา บรรจุ โอน ย้าย ลาออก เกษียณอายุข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า 
๒. ด าเนินการงานจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
๓. จัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
๔. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวทุกสิ้นภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 7.2 การด าเนินการเกี่ยวกับงานเลื่อนต าแหน่งเงินเดือนและวิทยฐานะ ( IPO9) มีกระบวนการท างาน 
ระบบ PDCA ดังนี้ 
 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนการส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับการเลื่อนต าแหน่งเงินเดือน
และวิทยฐานะ 

Doing (D) - ครูเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการ
เลื่อนต าแหน่งเงินเดือนและวิทยฐานะ 
- ครูจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
- ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท าวิทยฐานะ 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - ปรับปรุง พัฒนากระบวนการท างานงานเลื่อนต าแหน่งเงินเดือนและวิทยฐานะ 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 

 งานเลื่อนต าแหน่งเงินเดือนและวิทยฐานะ 
๑. จัดท าเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า 
๒. จัดท าเอกสาร ข้อมูล การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า 
๓. จัดท าเอกสาร ข้อมูล การขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 7.3 การด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย (IPO10) มีกระบวนการท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
 
 

กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 
Planning (P) - วางแผนการส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองด้านวินัย 
Doing (D) - ครูเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการพัฒนาตนเอง ด้านวินัย 

- ครูจัดท าบันทึกความดี 
Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 
Action (A) - ปรับปรุง พัฒนากระบวนการท างานงานวินัย 

- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 

 งานวินัย 
๑. เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของโรงเรียน 
๒. รับผิดชอบงานวินัย และการรักษาวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 7.4 การด าเนินการเกี่ยวกับงานลาศึกษาต่อและศึกษาดูงานต่างประเทศ ( IPO11 ) มีกระบวนการ
ท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนการส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเอง 
Doing (D) - จัดหาหรือจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อและศึกษาดูงานต่างประเทศ 

- จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ 
Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 
Action (A) - ปรับปรุง พัฒนากระบวนการท างานงานลาศึกษาต่อและศึกษาดูงานต่างประเทศ 

- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 

 งานลาศึกษาต่อและศึกษาดูงานต่างประเทศ 
๑. จัดท าเอกสารการลาศึกษาต่อ 
๒. จัดท าเอกสารการขอไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 7.5 การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ (IPO12) มีกระบวนการท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนการด าเนินงานทะเบียนประวัติ 
Doing (D) - จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 

- จัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ 
- จัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
- รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
- จัดท าสถิติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด าเนินงานทะเบียนประวัติ 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 

 

งานทะเบียนประวัติ 
๑. รับผิดชอบการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและสรุป

รายงานการมาปฏิบัติงานทุกวัน 
๒. จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าให้เป็นปัจจุบัน 

๒.๑ รวบรวมวันลา จัดท าสถิติ ข้อมูล 
2.2 ด าเนินการปรับวุฒิทางการศึกษา 
2.3 ด าเนินการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 

๓. ด าเนินการขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า 
๔. ส ารวจและจัดท าเอกสารการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๕. ด าเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ 
๖. จัดท ารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามก าหนด 
๗. จัดท าเอกสารควบคุมภายในของงานบุคลากร 

  
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 7.6 การด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร (IPO13) มีกระบวนการท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเอง 
Doing (D) - จัดให้มีการปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน 

- จัดหาหรือจัดท าเอกสารแนะน าการปฏิบัติงาน 
- ส่งครูเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการพัฒนาตนเอง  
- จัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - ปรับปรุง พัฒนากระบวนการท างานงานพัฒนาบุคลากร 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
 

งานพัฒนาบุคลากร 
๑. รวบรวมค าสั่งและจัดท าสถิติการไปประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
๒. รวบรวมวุฒิบัตร เกียรติบัตรและเอกสารอ้างอิง จากการไปประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิง

ปฏิบัติการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
8. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
 8.1 การด าเนินการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( IPO14) มีกระบวนการท างาน ระบบ 
PDCA ดังนี้ 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนการด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Doing (D) - สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 

 6. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
          ๑. ประสานจัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจน
บริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒. น าเสนอและขออนุมัติการจัดตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 ๓. ประสานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และความต้องการของนักเรียนชุมชนและท้องถิ่น 
 ๔. น าเสนอการ จัดการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ  
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ประสาน ออกระเบียบข้อบังคับประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 ๖. ก ากับติดตามประเมินผลงานตามแผนงานโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการ  
พิจารณาความดีความชอบการพัฒนาและการด าเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๗. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษาใช้และจัดหา ผลประโยชน์จาก  
ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 ๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นในชุมชน
และท้องถิ่น 

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีได้รับมอบหมายและตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
9. งานควบคุมภายในประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
 9.1 การด าเนินการงานควบคุมภายใน (IPO15) มีกระบวนการท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนการด าเนินงานควบคุมภายใน 
Doing (D) - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ

ด าเนินงาน 
- วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
-ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนด
และปรับปรุงให้เหมาะสม 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด าเนินงานควบคุมภายใน 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 
 7. งานควบคุมภายในมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
 ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  
 ๓. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
 ๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา  

๕. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน 
ตามภารกิจ 

๖. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๗. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 

 ๘. รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
10. งานยานพาหนะประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
 10.1 การด าเนินการงานยานพาหนะ (IPO16) มีกระบวนการท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนการด าเนินงานยานพาหนะ 
Doing (D) - จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 

- จัดเอกสารการขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 
- ให้บริการการขอใช้รถส าหรับบุคลากร 
- ดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินงานยานพาหนะ 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานยานพาหนะ 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 
 8. งานยานพาหนะมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ให้บริการการขอใช้รถส าหรับบุคลากรในโรงเรียน  
2. ดูแลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขอใช้รถในโรงเรียน  
3. ติดตาม ประสานงานกับพนักงานขับรถให้บริการ 
4. การดูแลบ ารุงรักษารถโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 
11. งานบ้านพักครูประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
 11.1 การด าเนินการงานบ้านพักครู (IPO17) มีกระบวนการท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 

Planning (P) - วางแผนการด าเนินงานบ้านพักครู 
Doing (D) - จัดท าระเบียบ/แนวปฏิบัติงานบ้านพักครู 

- ควบคุม ดูแล จัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านพักครูให้เป็นที่น่าอยู่อาศัย 
- ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมบ้านพักครูให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
- ตรวจตราความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพคงทน 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินงานบ้านพักครู 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานบ้านพักครู 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
 
กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 
 9. งานบ้านพักครูมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ควบคุม ดูแล จัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านพักครูให้เป็นที่น่าอยู่อาศัยและเป็นตัวอย่างของ
ชุมชนและเป็นปัจจุบัน 

2. จัดท าระเบียบ/แนวปฏิบัติงานบ้านพักครู 
3. ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมบ้านพักครูให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
4. ตรวจตราความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพคงทน เมื่อพบ

ความช ารุดเสียหายให้แจ้งผู้ที่รับผิดชอบโดยเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 

12. งานโภชนาการประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
 12.1 การด าเนินการงานโภชนาการ (IPO18) มีกระบวนการท างาน ระบบ PDCA ดังนี้ 
 

กระบวนการ PDCA  วิธีการด าเนินงาน 
Planning (P) - วางแผนการด าเนินการงานโภชนาการ 
Doing (D) - จัดท าเอกสารงานโภชนาการ 

- ก าหนดวิธีการ การคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร 
- จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร 
อุปกรณ์เครื่องดื่มเครื่องใช้ และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 
- ตรวจตรา ดูแล การจัดน้ าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะภายในโรงอาหาร 
- จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่ม 
- จัดตกแต่งรอบบริเวณอาคารโรงอาหาร 

Checking (C) - ตรวจสอบติดตามประเมินกระบวนการด าเนินงานโภชนาการ 
- ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

Action (A) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานโภชนาการ 
- สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

กระบวนการวิเคราะห์ภาระงานกลุ่มงานอ านวยการ(Job description of Academic) 
 

 10. งานโภชนาการมีภาระงานที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร อุปกรณ์เครื่องดื่ม

เครื่องใช้ และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีสภาพการจัดโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม เช่น มีความ
สะอาด ถูกหลักอนามัย มีความเป็นระเบียบสวยงาม มีโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหาร ส าหรับครูและ
นักเรียนอย่างเพียงพอ มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี มีระบบการรักษาความสะอาดที่ดีได้มาตรฐาน 

2. ก าหนดวิธีการ การคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้ าดื่ม เช่น การแต่งกาย 
สวมชุดกันเปื้อน ใส่ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย และก าหนดราคาจ าหน่าย
อาหาร คุณภาพอาหาร สุขภาพผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนการใช้น้ าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

3. รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การจัดน้ าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะภายในโรงอาหาร 
4. วางแผนการด าเนินการในการบริการอาหารในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น 

งานเลี้ยงสังสรรค์ งานต้อนรับผู้มาเยือน 
5. พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารที่กระท าผิดระเบียบหรือเงื่อนไขของโรงเรียน

เพ่ือเสนอฝ่ายผู้บริหาร 
6. จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 
7. ส่งเสริมวินัยในการบริโภคอาหาร 
8. มีการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารประจ าปี 
9. ประเมินผลและติดตามผล สรุปรายงานประจ าปี 
10. จัดตกแต่งรอบบริเวณอาคารโรงอาหาร 



11. คณะท างาน 
12.  

1. นายส่งศักดิ์   เทพดวงแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. ดร.อัญชิสา 
3. นายยงยุทธ 

ยานะธรรม 
โลหะกฤษณะ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
ที่ปรึกษากลุ่มงานอ านวยการ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

4. นางอัปสร ราชสมศรี หัวหน้างานการเงิน กรรมการ 
5. น.ส.นุสรา เทียนประดิษฐ์ หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 
6.นางอ าพร ชัยศิลบุญ ครู คศ.3 กรรมการ 
7. นางแสงจันทร์ นันตรัตน์ ครู คศ.3 กรรมการ 
8. นางบุศกร กสิผล ครู คศ.3 กรรมการ 
9. นายเกษม ปิมปา ครู คศ.2 กรรมการ 
8. น.ส.ดวงฤดี แซ่โอ้ว ครู คศ.2 กรรมการ 
9. นายจักร ์ เต็มรัก ครู คศ.2 กรรมการ 
10. น.ส.ศานันทิน ี วงษา ครู คศ.2 กรรมการ 
11. น.ส.ปาณิตา ตาต๊ะค า ครู คศ.1 กรรมการ 
12. นางดวงเดือน สมศักดิ์ ครู คศ.1 กรรมการ 
13. น.ส.พรวิภา 
14. นายจิรวัฒน ์

อุบลสถิตย์ 
แก่นเรณู 

ครู คศ.1 
ครู คศ.1 

กรรมการ 
กรรมการ 

15. นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
16. นางนภัสชญา เมืองมูล พนักงานราชการ กรรมการ 
17. นายชานันท์ 
18.น.ส.ธนิมพร 

สุวันโน 
ยารวง 

พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้าง 

กรรมการ 
กรรมการ 

19.น.ส.จิตต์อาร ี
20.น.ส.สิรินดา 
21.น.ส.กรองกาญจน์ 
22.นางไพลิน 
23. น.ส.มัลลิกา 

เลิศตรงจิตร 
โพยะ 
กาวิต๊ะ 
ปิมปา 
อุตทา 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 
ธุรการโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
ครผูู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


