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โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารทั่วไป โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารทัวไป
่
- งานสารบรรณ
- งานสํานักงานและสารสนเทศกลุม่ บริหารทั ่วไป
- งานอาคารสถานทีแ่ ละนักการภารโรง
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานยานพาหนะ
- งานกิจกรรมโรงเรียนและสัมพันธ์ชมุ ชน
- งานธนาคารโรงเรียน
- งานอนามัยโรงเรียนและงานประกันอุบตั เิ หตุ
- งานเวรยามรักษาการณ์ และเวรรักษาความปลอดภัย
ในโรงเรียน
- งานควบคุมภายใน
- งานระบบสารสนเทศ
- งานเทคโนโลยีและจัดทําเว็บไซต์โรงเรียน
- งานประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกลุ่ม
บริหารทั ่วไป
- งานวารสารโรงเรียน
- งานประชาสัมพันธ์และพิธกี าร

หัวหนากลุมกิจการนักเรียน
- งานสารสนเทศกลุ่มและงานธุรการกลุ่ม
งานกิจการนักเรียน
- งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานหัวหน้าระดับ
- งานผูป้ กครองเครือข่าย
- งานกิจกรรมคณะสี
- งานป้ องปรามยาเสพติดและสื่อลามก
- งานควบคุมความประพฤตินกั เรียนและ
เฝ้ า ระวังเหตุทะเลาะวิวาท
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- งานเสริมสร้างวินยั และพัฒนาทักษะ
ความคิด
- งานประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงานกลุม่ งานกิจการนักเรียน
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สรุปผลการปฏิบัติงานสารบรรณ กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานสารบรรณ
1. นางลัดดาวัลย อยูพันธ
2. นางสาวสุพัฒษา พันยา
3. นายสําราญ สาวสวย
4. นางราตรี ฤทธิเดช
5. นางสาวจิราภรณ เรืองฤทธิ์
6. นางภานรินทร จิตตแจง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. วางแผน ควบคุม งานสารบรรณของโรงเรียน ดําเนินงานสารบรรณใหถูกตองตามระเบียบงานสาร
บรรณอยางเครงครัด และการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียน
2. รวบรวมจัดทําขอมูลตาง ๆ ของกลุมงานบริหารทั่วไป เพื่อสงตองานสารสนเทศของโรงเรียน
3. บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมครูประจําเดือน
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.พัฒนาระบบงาน
สารบรรณ

ระยะเวลา
1มกราคม
2563 -31
ธันวาคม
2563

งบประมาณ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
15,000 1. จัดทําทะเบียนหนังสือรับทาง
ไปรษณียและระบบE-filing
โปรแกรม AMSS
2. จัดทําทะเบียนหนังสือสงออก

3. จัดทําทะเบียนคําสั่งโรงเรียน

ความสําเร็จ
1. จัดทําทะเบียนหนังสือ
รับเปนระบบ สงตอ
ประสานงานฝายตางๆ
ทันกําหนดเวลารวม
1,863 ฉบับ
2. จัดทําทะเบียนหนังสือ
สงออกเปนระบบ มี
ความถูกตอง รวดเร็ว
รวม 759 ฉบับ
3. จัดทําทะเบียนคําสั่ง
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กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ความสําเร็จ
โรงเรียน รวม 91 ฉบับ
4. จัดทําระเบียบวาระการประชุม 4. จัดทําระเบียบวาระ
และรายงานการประชุม
การประชุม และรายงาน
การประชุม รวม 6 ฉบับ
5. จัดทําทะเบียนการสงจดหมาย 5. สงจดหมายราชการ
ราชการทางไปรษณีย
ทางไปรษณีย 286
รายการ
6. ถายสําเนาเอกสารและเอกสารที่ 6. ถายสําเนาเอกสารและ
เกี่ยวของ
เอกสารที่เกี่ยวของตามที่
ไดรับมอบหมาย
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สรุปผลการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และนักการภารโรง กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการอาคารสถานที่
1. นายแสนรัก
2. นายมาโนชญ
3. นายปุณณรัตน
4. นายศิระพงษ
5. นายพัศทร
6. นายชัยมงคล
7. นายธีรภัทร
8. นางสาวภคมน
9. นายอิสรา
10. นางสาวปาณิศา
11. นางสาวธิดารัตน
12. นางสาวจิราพร
13. นางสาวกัญญาภัค
14. นางราตรี
15. นางศนิ
16. นายวัชรินทร
17. นายชิน
18. นายประวิทย
19. นายวรรัตน
20. นายพเยาว
21. นายอุด
22. นางธนาภา
23. นางสาวดารุณี

กอนทองคํา
กุญจันทะ
ประพันธอนุรักษ
ทองสีแกว
ชัยปญหา
โกศิลา
ตระกุดแกว
อภิชาชยุตกุล
นาคมนต
แสงสวาง
พุฒศิริ
ธูปหอม
ดวงพรม
ฤทธิเดช
ศรีสมุทร
พิงสูงเนิน
พานิช
ธุปผึ้ง
พะยอม
อนุสาย
พิมพสาร
สงการะคร
รักซอน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณโรงเรียน
2. ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน ภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และการใช
ประโยชน
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3. รวมกับฝายที่เกี่ยวของกําหนดหองเรียน หองกิจกรรมทุกประเภท รวมทั้งอาคารประกอบตาง ๆ
ในแตละปการศึกษา
4. กําหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่
5. ดูแลซอมบํารุง ปรับปรุงรักษา ซอมแซมอาคารเรียนอาคารอื่นตลอดจนครุภัณฑและสิ่งของ
เครื่องใชในโรงเรียนจัดทํา สถิติการซอมบํารุงอาคารสถานที่ / ครุภัณฑ/สาธารณูปโภค
6. ใหบริการดานอาคารสถานที่แกหนวยงานทั้งในและนอกโรงเรียนและบันทึกการใชจัดทําสถิติการ
ขอใช อาคารสถานที่
การดําเนินงาน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 งานอาคารสถานที่ กลุมบริหารทั่วไป มีการดําเนินโครงการ/งาน/
กิจกรรมดังตอไปนี้
1. ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน ภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และการใช
ประโยชน
2. ดูแลซอมบํารุง ปรับปรุงรักษา ซอมแซมอาคารเรียนอาคารอื่นตลอดจนครุภัณฑและสิ่งของ
เครื่องใชในโรงเรียนจัดทํา สถิติการซอมบํารุงอาคารสถานที่ / ครุภัณฑ/สาธารณูปโภค
สรุปผลการดําเนินงาน
6 งาน

1. การปรับปรุงภูมิทัศน ภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และการใชประโยชน จํานวน

2. การดูแลซอมบํารุง ปรับปรุงรักษา ซอมแซมอาคารเรียนอาคารอื่นตลอดจนครุภัณฑและสิ่งของ
เครื่องใชในโรงเรียน / ครุภัณฑ/สาธารณูปโภค จํานวน 10 งาน
สถิติการดําเนินงานอาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563

เดือน/ป
ธันวาคม 63
มกราคม 64
กุมภาพันธ 64
มีนาคม 64
เมษายน 64

การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม
3
2
1
-

การดูแลซอมบํารุง ปรับปรุงรักษา
ซอมแซม ครุภัณฑ/สาธารณูปโภค
2
2
2
4
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สรุปผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธและพิธกี าร กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานประชาสัมพันธและพิธีการ
1. นางสาวสุพันธณี
2. นางณัฐกฤตา
3. นางสาววธิดา
4. นายพัศทร
5. นายธนวัฒน
6. นางสาวสุพัฒษา

ขุนนุย
ขุนเศรษฐี
ศิริประสาท
ชัยปญหา
ทรงเขตร
พันยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ กลุมบริหารทั่วไป มีหนาที่เปนคณะกรรมการปฏิบัติงาน เผยแพรขาวสาร ความ
เคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนตอครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและชุมชน ซึ่งมีแนวปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1. วางแผนการดําเนินงานการประชาสัมพันธงานของโรงเรียนทุกรูปแบบ โดยการกระจายเสียง จัด
รายการ ขาวสาร เอกสาร แผนพับและวารสารตาง ๆ เพื่อเปนการเผยแพรชื่อเสียงของโรงเรียน
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สรุปผลการดําเนินงาน
1. ติดตามรวบรวมและเผยแพรความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียนและ
นํามาประชาสัมพันธใหนักเรียนและครูทราบอยางสม่ําเสมอ
2. ใหการตอนรับ ตอบขอซักถาม การใหขาวสารและอํานวยความสะดวกตางๆ แกบุคคล หนวยงาน
อื่น ๆที่มาติดตอ หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน
3. การประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนถูกตองชัดเจน
4. นักเรียนและครูทั้งโรงเรียนไดรับฟงการประชาสัมพันธที่ชัดเจน
5. ดําเนินงานประชาสัมพันธอยางเปนระบบ ชัดเจนและตอเนื่องอยางมีคุณภาพ
6. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 90
7. มีโครงสรางการบริหารงานพิธีการและประชาสัมพันธชัดเจน ระบุหนาที่ สังเกต สอบถามขอบขาย
งาน กิจกรรมในการดําเนินงาน
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สรุปผลการปฏิบัติงานวารสารโรงเรียน กลุม บริหารทัว่ ไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานวารสารโรงเรียน
1. นางสาวธิดารัตน
2. นายปุณณรัตน
3. นางภานรินทร
4. นางสาวกรรณิกา
5. นางสาวอรอนงค
6. นายชัยมงคล
7. นางศนิ
8. นายพิสิฐ

พุฒศิริ
ประพันธอนุรักษ
จิตตแจง
เกตุตากแดด
ประโลม
โกศิลา
ศรีสมุทร
ชนะการณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. รวบรวมขอมูล ผลงาน ภาพถายกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
2. เผยแพร ประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนในรูปแบบวารสาร
3. สรางสื่อสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนตลอดจนศิษยเกาและความเขาใจในโรงเรียนใหกับ
ผูปกครอง ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป
3. ปฏิบัติหนาที่งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
การดําเนินงาน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 งานวารสารโรงเรียน กลุมบริหารทั่วไป มีการดําเนินโครงการ/
งาน/กิจกรรมดังตอไปนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวารสารโรงเรียน และกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
2. เผยแพร ประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนในรูปแบบวารสาร เปนรายสัปดาห
สรุปผลการดําเนินงาน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 งานวารสารโรงเรียน กลุมบริหารทั่วไป ดําเนินการจัดทําวารสาร
เปนทั้งหมด 17 ฉบับ และมีระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม รอยละ 90
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สรุปผลการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนและงานประกันอุบัติเหตุ กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานอนามัยและงานประกันอุบัติเหตุ
1. นางสาวธิดารัตน
2. นายปุณณรัตน
3. นางภานรินทร
4. นางสาวกรรณิกา
5. นางสาวอรอนงค
6. นายชัยมงคล
7. นางศนิ
8. นายพิสิฐ

พุฒศิริ
ประพันธอนุรักษ
จิตตแจง
เกตุตากแดด
ประโลม
โกศิลา
ศรีสมุทร
ชนะการณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
งานอนามัยโรงเรียนและงานประกันอุบัติเหตุ กลุมบริหารทั่วไป มีหนาที่เปนคณะกรรมการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบดูแลดานสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกโรงเรียน เชนโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน
และครู – อาจารย ใหความรูดานสุขภาพอนามัยการปองกันโรคติดตอชนิด ตาง ๆ การปองกันการระบาดของ
โรค ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1. จัดใหมีหองนอนพยาบาลและมีความพรอมแกผูที่ขอใชบริการ ดังนี้
1.1 จัดใหมีเจาหนาที่คอยใหการดูแลและบริการ
1.2 จัดใหมีเรือนพยาบาลที่มีบรรยากาศเหมาะสม สวยงามและปลอดภัยสําหรับผูที่ใชบริการ
1.3 จัดใหมียา เวชภัณฑและหรืออุปกรณที่จําเปนใชอยางเพียงพอ
1.4 จัดใหมีแบบฟอรม เอกสารที่เปนหลักฐานในการใหบริการ
2. จัดใหมีการจัดระเบียบแนวปฏิบัติในการเขาขอใชบริการ ใหเห็นไดชัดเจนและปฏิบัติตามได จัดใหมี
การบริการแก นักเรียน ครู หรือบุคากรทางการศึกษา ดังตอไปนี้
2.1 ใหบริการจายยาสามัญประจําบาน นอนพักชั่วคราวสําหรับผูที่มีอาการเล็กนอยขณะที่ อยูใน
บริเวณโรงเรียน
2.2 ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูไดรับอุบัติเหตุ
2.3 จัดสงผูปวยไปโรงพยาบาล พรอมทําใบสงตัวและรับผิดชอบติดตอประสานงานกับ ผูปกครอง
หรือญาติผูปวยใหรับทราบ
2.4 จัดกระเปายาแกผูขอใชกรณีเปนคณะดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน การเขาคายพักแรม ศึกษา ดู

10

งานนอกสถานที่ หรือการรณรงคตางๆ
2.5 จัดตรวจสุขภาพประจําป และจัดทําขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพนักเรียน
3. ปฏิบัติหนาที่งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
การดําเนินงาน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 งานอนามัยโรงเรียนและงานประกันอุบัติเหตุ กลุมบริหารทั่วไป มี
การดําเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมดังตอไปนี้
1. การปฐมพยาบาลเบื้อเบื้องตน (ยาและเวชภัณฑ)
2. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมหองพยาบาล
3. งานประกันอุบัติเหตุ
4. การจัดการโรงเรียนในการรับมือโควิด -19
สรุปผลการดําเนินงาน
บริการ

โรงเรียน

1. จัดและปรับเปลี่ยนเรือนพยาบาลใหมีบรรยากาศเหมาะสม สวยงามและปลอดภัยสําหรับผูที่ใช
2. จัดเวรครูและเจาหนาที่งานอนามัยไวคอยดูแลและบริการทุกวัน
3. ใหบริการดานสุขภาพกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
4. ประเมินน้ําหนักสวนสูง นักเรียนทุกระดับชั้น
5. จัดระเบียบแนวปฏิบัติในการเขาขอใชบริการเรือนพยาบาลอยางชัดเจน
6. ใหบริการงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน
7. ติดตาม แจงขาวสาร คัดกรองนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
8. ประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติในการเฝาระวังการแพรระบาดโควิค -19 อยางเครงครัดภาย
9. จัดยา เวชภัณฑและหรืออุปกรณที่จําเปนไวบริการอยางเพียงพอ
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สรุปผลการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน
1. นายภูติ
2. นายภัทรพงศ
3. นายชานนท
4. นางสาวกนกวรรณ
5. นางสุภาพร

ภูติเกียรติขจร
งามทรง
เชื้อธนะภิญโญ
ใหมเงิน
ชิณวัฒน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
1. สงเสริมใหเห็นคุณคาของการประหยัด การออมและเห็นความสําคัญของระบบบริการของธนาคาร
– การเงิน
2. ประสานงานกับเจาหนาที่ธนาคารออมสินสาขาบางพลี
3. ใหบริการรับฝาก-ถอนเงินใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบางแกวประชาสรรค
4. จัดทําบัญชีเงินฝากเปนรายบุคคล
5. จัดทําโครงการเพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบางแกวประชาสรรคมาเปดบัญชี
และเพิ่มเงินฝาก จัดหาของขวัญเพื่อมอบใหสมาชิกเปนรายเดือน/ป เพื่อเปนกําลังใจ
6. นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและสอบถามความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
7. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานเปนรูปเลมและนําเสนอฝายบริหารตามลําดับเพื่อรับทราบ
ขอมูลทุกสิ้นปการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 งานธนาคารโรงเรียน กลุมบริหารทั่วไป มีการดําเนินโครงการ/
งาน/กิจกรรมดังตอไปนี้
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รูจักการใชจายเงิน
2. นักเรียนไดฝกทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางานอยางมีขั้นตอน
3. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมหองธนาคารโรงเรียน
4. สรุปยอดจํานวนเงินฝากของคุณครูและนักเรียนทั้งหมด
สรุปผลการดําเนินงาน
บริการ

1. จัดและปรับเปลี่ยนธนาคารโรงเรียนใหมีบรรยากาศเหมาะสม สวยงามและปลอดภัยสําหรับผูที่ใช
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2. จัดเวรครูและเจาหนาที่งานธนาคารโรงเรียนไวคอยดูแลและบริการทุกวันอังคาร พุธ พฤหัส
3. ใหบริการดานการออมเงินกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
4. ประสานงานกับเจาหนาที่ธนาคารออมสินสาขาบางพลี
5. จัดระเบียบแนวปฏิบัติในการเขาขอใชบริการธนาคารโรงเรียนอยางชัดเจน
6. ใหบริการงานดานงานฝาก-ถอนกับนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน
7. รณรงคประชาสัมพันธใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนฝากเงิน
8. สรุปยอดจํานวนเงินฝากของคุณครูและนักเรียนทั้งหมด จํานวน 111,631.89 บาท
9. นําสงรายงานประจําเดือน ที่ธนาคารออมสิน สาขาบางพลี
10. ประชุมสรุปงานและรับมอบงานจากหัวหนางานธนาคารโรงเรียน
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สรุปผลการปฏิบัติงานยานพาหนะ กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานยานพาหนะ
1. นายพัศทร
2. นายปุณณรัตน
3. นายสําราญ
4. นายเอกชัย
5. นางสาวจิราพร
6. นายศุภวิชญ

ชัยปญหา
ประพันธอนุรักษ
สาวสวย
เนียมสุวรรณ
เรืองฤทธิ์
ปุริศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. จัดทําแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บํารุงรักษา การใหบริการยานพาหนะแกคณะครู
และบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนกําหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ
2. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ใหความรูแก พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและใหบริการ
พาหนะแกบุคลากร
3. กํากับ ติดตาม จัดทําขอมูล สถิติ การใช และใหบริการยานพาหนะของโรงเรียน
4. กําหนดแผนตรวจสอบ ซอมบํารุง เพื่อใหยานพาหนะใชการได และปลอดภัยตลอดเวลา ให
คําแนะนํา เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําป
7. ปฏิบัติหนาที่งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
สรุปผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
งานไดดี

1. การดําเนินการจัดหาเชื้อเพลิงและซอมบํารุงยานพาหนะโรงเรียน รอยละ 90 สามารถใช
2. ผูบริหารมีการบริหารจัดการยานพาหนะ รอยละ 90 มีประสิทธิภาพ
3. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน รอยละ 90 พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
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เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีเชื้อเพลิงและยานพาหนะที่สามารถใชงานไดอยูในระดับดีเยี่ยม
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการยานพาหนะไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดีเยี่ยม
3. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาไมนอยกวารอยละ
90 อยูในระดับดีเยี่ยม
ผลการประเมินโดยรวม
การใหการบริการยานพาหนะแกครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดี
มาก การปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กําหนดตามระเบียบราชการ อยางตอเนื่องทําให นักเรียน คณะครู
ผูบริหาร เกิดความเขาใจในการปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะผลการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและลดการ
บํารุงรักษายานพาหนะลดลง งานยานพาหนะไดดูแล บํารุงรักษารถที่ใชสวนกลางทุกคันเพื่อใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
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สรุปผลการปฏิบัติงานงานโสตทัศนศึกษา กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา
1. นายพิสิฐ
2. นายมาโนชญ
3. นายแสนรัก
4. นายอิสรา
5. นายธีรภัทร
6. นายชัยมงคล
7. นายวัชรินทร
8. นายอุด
9. นายศุภวิชญ

ชนะการณ
กุลจันทะ
กอนทองคํา
นาคมนต
ตะกรุดแกว
โกศิลา
พิงสูงเนิน
พิมพิสาร
ปุริศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานตางๆ ในการบริการโสตทัศนูปกรณ หรือ โสตทัศนศึกษาของโรงเรียน คือ งานผลิต
โสตทัศนวัสดุ งานกราฟฟคและนิทรรศการ งานขอมูล สถิติ สารสนเทศ และจัดระบบสื่องานบันทึกภาพ
ถายและการบริการภาพถาย งานบริการสไลด เทป งานบริการเครื่องเสียง งานบริการฉายวีดีทัศน งานวิทยุ
โทรทัศนทางไกล งานเครื่องมือและงานซอมบํารุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
2. ประสานงานกับคณะกรรมการผลิตสื่อการสอน ซึ่งประกอบดวยบุคลากรภายในโรงเรียนที่มี
ความสามารถเฉพาะอยาง ผูแทนกลุมสาระตางๆ เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา และผูชวยโสตทัศนศึกษา เปนผู
ไดรับการแตงตั้งจากทางโรงเรียนใหการบริการ อํานวยความสะดวก ประสานประโยชนใหการผลิต
โสตทัศนวัสดุของกลุมงานสาระ ฯ ตาง ๆ เปนไปอยางสม่ําเสมอ มีคุณภาพ
3. สํารวจความตองการในการใชทัศนูปกรณภายในโรงเรียน
4. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา โสตทัศนูปกรณใหเพียงพอกับความตองการ
5. บริการบันทึกภาพกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียน เพื่อทําแผนภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธให
บุคลากรในโรงเรียนทราบในการประชุมครุประจําเดือนทุก
6. จัดการบริการและสนับสนุน การประชุม อบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการในโอกาสตางๆ
ของโรงเรียน และหนวยงานอื่นที่ขอความชวยเหลือจากโรงเรียน
7. จัดใหมีการควบคุม ดูแลรักษา และซอมแซม โสตทัศนูปกรณใหอยูสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา
8. จัดใหมีการนิเทศการใชโสตทัศนูปกรณภายในโรงเรียน
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9. ควบคุมดูแลรักษาอุปกรณเกี่ยวกับแสง เสียง ภายในโรงเรียน และใหบริการแกชุมชนที่ผานควร
อนุมัติจากโรงเรียน
10. จัดการบริการวีดีโอประกอบการสอน
11. จัดบริการเสียงตามสาย
12. ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ ในการประชาสัมพันธภายในโรงเรียน
13. จัดการดูแลรักษาและปรับซอมโสตทัศนูปกรณ เครื่องมือสื่อสารของโรงเรียน เชน ระบบเสียงตาม
สาย เครื่องขยายเสียง โทรทัศน ฯลฯ
14. จัดกิจกรรมสงเสริมการใชโสตทัศนูปกรณ มีการสงเสริมใหบุคลากรรูจักใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
มีการติดตามผลการนําอุปกรณโสตทัศนูปกรณไปใช และนําการใชนั้นมาปรับปรุงพัฒนาการใชอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายจากฝายบริหารงานทั่วไป
การดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน ในการ
ดําเนินงานไดมีหนวยงานภายนอกและชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในดานตางๆ ดังนี้
1. การบริการดานอุปกรณ เครื่องเสียง
2. การบริการดานการจัดทํา วีดีทัศน และถายภาพกิจกรรมตางๆ
3. การปรับปรุงอุปกรณ และเตรียมอุปกรณใหพรอมสําหรับใชงานอยูเสมอ
ผลสําเร็จของโครงการ
ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ความพึงพอใจในการใหบริการดานอุปกรณเครื่องเสียง
2. ความพึงพอใจในการใหบริการดานการถายภาพ
3. ความพึงพอใจในการใหบริการดานจัดทําวีดีทัศน
4. ความพึงพอใจในการใหบริการดานการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ

รอยละของผลสําเร็จ
เปาหมาย
ผลการดําเนิน
100.00
80.00
100.00
90.00
100.00
100.00
100.00
90.00

สรุปผลสําเร็จของโครงการ
ผลสําเร็จของโครงการโดยรวม
คิดเปนรอยละ 90
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม มีคาเฉลี่ย
90
อยูในระดับ
ดีเดน
การใชงบประมาณ
๑. งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
๒. งบประมาณที่ใชไป
๓. งบประมาณคงเหลือ

15,000 บาท
15,000 บาท
0.00 บาท
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สรุปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการ โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน งานโสตทัศนศึกษา มีขอพิจารณาในการดําเนินงาน ดังนี้
1. จุดเดนของโครงการ
มีการจัดกิจกรรมดําเนินตามแผนงานของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพในวงเงินงบประมาณที่มี
จํากัด และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการในระดับดีเดน
2. จุดควรพัฒนาของโครงการ
ควรพัฒนาศักยภาพของอุปกรณตางๆเพื่อรองรับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ในยุค 5G เพื่อให
ผูรับบริการไดใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และเกิดผลที่ดีในกิจกรรมตอไป
3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
จัดอบรมการใชสื่อ และเทคนิควิธี ตลอดจนการดูแลรักษาอุปกรณโสตทัศนศึกษา ใหกับ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชน ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
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สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมโรงเรียนและสัมพันธชุมชน กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานกิจกรรมโรงเรียนและสัมพันธชุมชน
1. นางรุงรัตน
2. นางสาวกมลวรรณ
3. นางสาวดารุณี
4. นายมาโนชญ
5. นายพัศทร
6. นายธนวัฒน
7. นายชัยมงคล
8. นายธีรภัทร
9. นางสาวธิดารัตน
10. นางสมถวิล
11. นางสาวกัญญาภัค
12. นายสําราญ
13. นางสาวจิราภรณ
14. นายศุภวิชญ
15. นางสาวโยษิตา

ทวีพงษ
มวงสุข
รักซอน
กุลจันทะ
ชัยปญหา
ทรงเขตร
โกศิลา
ตะกรุดแกว
พุฒศิริ
จันทรงาม
ดวงพรม
สาวสวย
เรืองฤทธิ์
ปุริศรี
สวัสดิ์โสภณกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน และชุมชน
2. ประสานงานและดําเนินการตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย
3. สรุปและจัดทํารูปเลมการประเมินงานกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน และ
ชุมชน
4. ปฏิบัติหนาที่งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
การดําเนินงาน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 งานกิจกรรมโรงเรียนและสัมพันธชุมชน กลุมบริหารทั่วไป มีการ
ดําเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมดังตอไปนี้
1. วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
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2. งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง และวันแมแหงชาติ
3. กิจกรรมประเพณีรับบัว
4. กิจกรรมประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหะนะ
5. กิจกรรมวันลอยกระทง
6. งานวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร
7. งานวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ
8. กิจกรรมสงทายปใหมตอนรับปเกา
9. งานทําบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
10. งานทําบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
11. กิจกรรมจิตอาสา
12. การประชุมงานเตรียมความพรอมความพรอมงาน 4 ทศวรรษ ราตรีสีสัน คืนสัมพันธ ชมพูแสด
ครั้งที่ 4
สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานกิจกรรมโรงเรียนและสัมพันธชุมชนมีโครงสรางการดําเนินงานงานที่ชัดเจน มีการ
บริหารจัดการหนาที่ในแตละฝายอยางเปนระบบ สังเกต สอบถามตามขอบขายงาน ทําใหการดําเนินงานใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน และชุมชนบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวชัดเจน
และตอเนื่องอยางมีคุณภาพ ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
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สรุปผลการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานระบบสารสนเทศ
1. นายกําพล
2. นายภัทรพงศ
3. นางสิริกร
4. นายชานนท
5. นางสาวดารุณี
6. นางสาวกรรณิกา
7. นายศิระพงศ
8. นายเริงสรรค
9. นายธนวัฒน
10. นางสาวกมลวรรณ

มัดจุปะ
งามทรง
บุญทัน
เชื้อธนะภิญโญ
รักซอน
ทุงลาด
ทองสีแกว
ยะลา
ทรงเขตร
มวงสุข

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ประสานงานกับกลุมบริหารงานทั้ง 4 กลุมในดานขอมูลสารสนเทศ และนํามาจัดทําเปนขอมูล
สารสนเทศโรงเรียนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
2. ปฏิบัติหนาที่งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
การดําเนินงาน
การดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประกอบดวยกิจกรรม จํานวน
2 กิจกรรม โดยแตละกิจกรรมที่การดําเนินงานดังนี้
8.1 กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศ เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การประชุมเพื่อวาง
แผนการดําเนินงานจัดทําสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ประชาสัมพันธเผยแพรผลความกาวหนาการจัดกิจกรรม ใหทุกคนในหนวยงานและชุมชนทราบ โดยจัดขึ้นเมื่อ
ตลอดปการศึกษา ณ โรงเรียนบางแกวประชาสรรค มีผูเขารวมกิจกรรมไดแก คณะกรรมการดําเนินงาน
สารสนเทศ จํานวน 10 คน
8.2 กิจกรรมจัดทํา Web Site คือ การจัดทําขอมูลสารสนเทศ ลงเว็บไซตของโรงเรียนเพื่อใช
ประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริหาร ครูและบุคลากร สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จัดขึ้นเมื่อ ตลอดปการศึกษา
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สรุปผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง เที่ยงตรง และเปนปจจุบัน
สามารถนํามาอางอิงได
2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรรอยละ สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รอยละของผลสําเร็จ
เปาหมาย
ผลการ
ดําเนินงาน
90
92.10
90

91.90

สรุปผลสําเร็จของโครงการ
ผลสําเร็จของโครงการโดยรวม
คิดเปนรอยละ 92.00
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม มีคาเฉลี่ย
4.51
อยูในระดับ
มากที่สุด
สรุปในภาพรวม
จากการดํ า เนิ น งานโครงการจั ด ระบบข อ มู ล สารสนเทศและการประชาสั ม พั น ธ มี ข อ ค น พบ
ในการดําเนินงาน ดังนี้
1) จุดเดนของโครงการ
ขอมูลสารสนเทศเปนขอมูลที่มีความสะดวก ถูกตอง และเปนปจจุบัน สามารถนํามาอางอิงได
ใหแก ผูบริหาร ครูและบุคลากร รวมทั้งผูที่สนใจ และสามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) จุดควรพัฒนาของโครงการ
ควรมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศลงใน Application หรือในรูปแบบ Platform ตางๆ เพื่อใหมี
ชองทางในการเขาถึงขอมูลที่หลากหลายมากขึ้น
3) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ -
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สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมภายใน กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานควบคุมภายใน
1. นางลัดดาวัลย
2. นางทรงโฉม
3. นางสาวอรอนงค
4. นางสาวโยษิตา
5. นางสาวจิราภรณ
6. นางสาวกรรณิกา

อยูพันธ
ศิริ
ประโลม
สวัสดิโสภณกิจ
เรืองฤทธิ์
เกตุตากแดด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา(หนวยรับตรวจ) ให
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด โดยจัดใหมีการประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control self Assessment
: CSA)
2. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แกไขจุดออนของระบบ โดยจัดทําแบบ ปอ. 2, แบบ ปอ. 3
และแบบติดตาม ปอ. 3 (ที่สวนราชการกําหนด)
3. จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) เสนอผูบริหารลงนาม สง
หนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สรุปผลการดําเนินงาน
1. รวบรวม และจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนสง สํานักตรวจเงิน
แผนดินจังหวัดสมุทรปราการ และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตรงเวลา
2. ประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุมภายในของกลุมงานบริหารทั่วไป
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สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
องคประกอบการควบคุมภายใน
1.สภาพแวดลอมการควบคุม
การบริหารโรงเรียนผูบริหารยึดหลักนิติธรรมใน
การบริหาร มีการจัดวางระบบการทํางาน มีนโยบาย
ในการจัดโครงสรางองคกรโดยมอบหมายอํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบตามความรู ทักษะ
ความสามารถ มีกลไกการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร
ทํางาน ตามความเหมาะสมกับงาน
โครงการและกิจกรรม โดยระบุปจจัยความเสี่ยง ซึ่งมี
การวิเคราะหความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดวิธีการ
ควบคุมเพื่อปองกัน
2.การประเมินความเสี่ยง
โรงเรียนกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงาน
ขององคกรมีการประเมินความเสี่ยงนั้นไวแลว ดวย
ระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพสงผลให
เกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
โรงเรียนมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุม
ภายใน สรางความตระหนักและความเขาใจใหแก
บุคลากรทางการศึกษา มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และกระจายอํานาจในการรับผิดชอบแก
บุคลากร มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน
มีมาตรการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และยึด
หลักนิติธรรมในการทํางาน
4 .สารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศในการ
บริหารงาน โดยจัดเก็บและรวบรวมขอมูล เอกสาร
ตางๆ เปนหมวดหมู มีการจัดระบบการสื่อสารให
บุคลากรรับทราบขอมูลขาวสารและจุดออนตางๆ ใน
การควบคุมภายในเพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นในการแกไขหรือปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ชวยใหเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน มี
การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานใหบุคลากร ชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ

ผลการประเมิน / ขอสรุป
การบริหารงานในโรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดลอมการควบคุมภายในดานนโยบายที่ดี การ
จัดวางโครงสรางองคกรไดตามนโยบายกําหนด ดาน
บุคลากรมีบุคลากรตรงตามความสามารถอยางครบถวน
ทําใหการมอบหมายหนาที่ตรงกับความสามารถของ
บุคลากร ดานโครงการมีการวางแผนจัดกิจกรรม
ครอบคลุมตามหลักสูตร ดานพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู
ใหแกบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
และดานการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน มี
การนิเทศภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง
โรงเรียนจัดทํามาตรการและแนวทางการ
ดําเนินงานในแตละกลุมงานใหชัดเจน มีเอกสารคูมือ
การปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติตางๆ มีการกระจาย
อํานาจหนาที่แกบุคลากรในการปฏิบัติงานมีการประชุม
ปรึกษาหารือประเมินความเสี่ยงลวงหนากอนการ
ปฏิบัติงานทําใหลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได
มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงดวยการประชุม
ปรึกษาหารือเตรียมงานทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ขึ้น ไมพบความผิดพลาดหรือมีขอผิดพลาดนอยมาก
โรงเรียนกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม มีหัวหนางานติดตามกํากับดูแลและ
ประเมินผลเปนระยะ ทําใหการบริหารงานลดความเสี่ยง
ได
จัดทําระบบสารสนเทศเปนปจจุบัน บุคลากรมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการปรับปรุงแกไข
งาน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน มี
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ มีบุคลากรที่มี
ความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในการใช
สื่อเทคโนโลยีทําใหโรงเรียนมีระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพและทันสมัย
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5.การติดตามประเมินผล
ในการดําเนินงานมีการประเมิน สรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน มีการแกไขปรับปรุงผลงาน
ซึ่งโรงเรียนมีระบบติดตาม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงแกไข และกํากับการควบคุมไมใหเกิดการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดหรือผิดระเบียบราชการ

จัดระบบการติดตามและการประเมินผลงาน
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานประจําปอยาง
ตอเนื่อง ทําใหโรงเรียนสามารถปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงานทําใหเกิดผลดีแกราชการ มีการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลงานอยางตอเนื่อง และเผยแพรตอ
ชุมชนและองคกรที่เขามามีสวนรวม
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สรุปผลการปฏิบัติงานเวรยามรักษาการณและความปลอดภัยในโรงเรียน
กลุมบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการเวรยามรักษาการณและความปลอดภัยในโรงเรียน
1. นายพิสิฐ
2. นายมาโนชญ
3. นางสาวจิราภรณ
4. นายประวิทย
5. นายวรวัฒน
6. นางสาวเกื้อกุล

ชนะการณ
กุลจันทะ
เรืองฤทธิ์
ธุปผึ้ง
พะยอม
คําหลา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. รางคําสั่งเสนอผูบริหารใหครู บุคลากร ปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน
2. ควบคุมดูแล ติดตามประสานผลประโยชนใหครู บุคลากร ปฏิบัติหนาที่เวร
3. จัดทําแบบบันทึกและพรรณนางานพรอมทั้งติดตาม รวบรวม บันทึกรายงานการปฏิบัติหนาที่ สรุป
เสนอผูอํานวยการโรงเรียน
4. จัดอุปกรณและความสะดวกใหคูณครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร
5. วางระบบการบริหารงานครูเวรกลางวันและกลางคืน
6. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน กอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียน
7. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ภายในโรงเรียนและองคกรภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกันกับเรื่องความ
ปลอดภัยทั่วไป
8. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน
การปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาความปลอดภัย (กลางวัน) ของครูและนักการผูหญิง ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2563 มีผลปฏิบัติการที่ดีปฏิบัติหนาที่ตรงตามเวลาและตรงตามคําสั่งการปฏิบัติงานเปนอยางดี มี
การบันทึกการปฏิบัติหนาที่ตรงตามเวลาและครอบคลุมชัดเจน และมีการบันทึกขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวรยาม
จํานวน 11 ครั้ง
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การปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาความปลอดภัย (กลางคืน) ของครูและนักการผูชาย ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2563 มีผลปฏิบัติการที่ดีปฏิบัติหนาที่ตรงตามเวลาและตรงตามคําสั่งการปฏิบัติงานเปนอยางดี มี
การบันทึกการปฏิบัติหนาที่ตรงตามเวลาและครอบคลุมชัดเจน และมีการบันทึกขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวรยาม
จํานวน 5 ครั้ง
การปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาความปลอดภัย ของยามรักษาการณ มีผลปฏิบัติการที่ดีปฏิบัติหนาที่
ตรงตามเวลาและตรงตามคําสั่งการปฏิบัติงานเปนอยางดี มีการบันทึกการปฏิบัติหนาที่ตรงตามเวลาและ
ครอบคลุมชัดเจน
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สรุปผลการปฏิบัติงานสํานักงานและสารสนเทศ กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานสํานักงานและสารสนเทศกลุม บริหารทั่วไป
1. นางนันทิญา
2. นายกําพล
3. นายภัทรพงศ
4. นางลัดดาวัลย

ฟองมี
มัดจุปะ
งามทรง
อยูพันธ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. วางแผนและจัดทําแผนงาน โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุมบริหารทั่วไป
2. รวบรวม จัดทําขอมูลตางๆ ของกลุมกลุมบริหารทั่วไป เพื่อสงตองานสารสนเทศโรงเรียน
3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย
การดําเนินงาน
การดําเนินงานสํานักงานและสารสนเทศกลุมบริหารทั่วไป ประกอบดวยการวางแผนและจัดทํา
แผนงาน โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุมบริหารทั่วไป ซึ่งเปน การประชุมเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน การรายงานผลการดําเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาสัมพันธเผยแพรผล
ความกาวหนาการจัดกิจกรรม ใหทุกคนในหนวยงานและชุมชนทราบ โดยจัดขึ้นเมื่อ ตลอดปการศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน
รอยละของผลสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลการ
ดําเนินงาน
1. มีการวางแผนและจัดทําแผนงาน โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุม
80
82.10
บริหารทั่วไป
2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรรอยละ สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศกลุม
80
81.15
บริหารทั่วไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สรุปผลการปฏิบัติงานประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน กลุมบริหารทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานประเมินผล
1. นางสาวกนกวรรณ ใหมเงิน
2. นางสุภาพร
ชิณวัฒน
3. นายภัทรพงศ
งามทรง
4. นายกําพล
มัดจุปะ
5. นางสนิ
ศรีสมุทร
6. นางสาวจิราภรณ
เรืองฤทธิ์
7. นางสาวสุพัฒษา
พันยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
งานประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน กลุมบริหารทั่วไป มีหนาที่เปนคณะกรรมการฝาย
บริหารทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานประเมินสภาพความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนกับทุกฝายที่
เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร คณะครู นักเรียนและผูปกครอง และนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา แกไขระบบการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปการศึกษาตอไป ซึ่งมีแนวปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1. วางแผน ออกแบบ จัดทําเครื่องมือการประเมินผลกิจกรรมของกลุมบริหารทั่วไป
2. สรุป รวบรวมผลการจัดกิจกรรมตางๆที่ไดรับมอบหมายในแบบรูปเลมรายงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
4. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานเปนรูปเลมและนําเสนอฝายบริหารตามลําดับเพื่อรับทราบ
ขอมูลทุกสิ้นปการศึกษา
การดําเนินงาน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 งานประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน กลุมบริหารทั่วไป
มีการประเมินผลในกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
1. กิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปหลวงและวันแมแหงชาติ
3. กิจกรรมประเพณีรบั บัว
4. กิจกรรมประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหะนะ
5. กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ประจําปการศึกษา 2563
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6. กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
7. กิจกรรมงานวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ
8. กิจกรรมทําบุญเนื่องในวันสถาปนาโรเรียน
9. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
10. กิจกรรมจิตอาสา
สรุปผลการดําเนินงาน
สามารถแสดง ดังตารางตอไปนี้
กิจกรรม
1. กิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนั ปหลวงและวันแม
แหงชาติ
3. กิจกรรมประเพณีรับบัว
4. กิจกรรมประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหะนะ
5. กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปการศึกษา
2563
6. กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
7. กิจกรรมงานวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติและวันพอแหงชาติ
8. กิจกรรมทําบุญเนื่องในวันสถาปนาโรเรียน
9. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
10. กิจกรรมจิตอาสา
เฉลี่ยรวม

ระดับความพึง
พอใจ ( × )

แปลผล

4.01

มาก

3.95

มาก

4.00
4.01

มาก
มาก

3.28

ปานกลาง

4.03

มาก

3.70

มาก

4.26
3.98
4.01
3.95

มาก
มาก
มาก
มาก

การจัดกิจกรรมของกลุมบริหารทั่วไป ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวนทั้งหมด 10
กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก ( × = 3.95)
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สรุปผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีและการจัดการเว็บไซตโรงเรียน กลุมบริหารทัว่ ไป
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คณะกรรมการงานเทคโนโลยีและการจัดการเว็บไซตโรงเรียน
1. นางสิริกร
2. นางสาวสิริกัญญา
3. นายพิสิฐ
4. นายมาโนชญ
5. นางสาวกรรณิกา

บุญทัน
หางถิ่น
ชนะการณ
กุลจันทะ
ทุงลาด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. จัดทําเว็บไซตของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน โดยประสานงานกับฝายตาง ๆ ของโรงเรียนในการ
ทําขอความ รูปภาพ หรือ ขาวประชาสัมพันธลงเว็บไซตของโรงเรียน
2. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
การดําเนินงาน
1. การประชาสัมพันธภายในโดยเปนการประชาสัมพันธใหแก คณะครูและบุคลาการ นักเรียนภาย
โรงเรียน ใหไดรับขอมูลขาวสาร กิจกรรม การดําเนินงาน ความเคลื่อนไหวของศูนยคอมพิวเตอร อยางตอเนื่อง
เพื่อจะไดเกิดความเขาใจและปฏิบัติตามขั้นตอน และยังสงผลใหบุคลาการในองคกร เกิดความรูสึกที่มีทัศนคติ
ที่ดีตอการปฏิบัติงาน
2. การประชาสัมพันธภายนอกเปนการประชาสัมพันธของโรงเรียนบางแกวประชาสรรค ออกสู
สาธารณชน โดยการใหขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหว ความรู และตลอดจนระเบียบการปฏิบัติตางๆ ไปสู
นักเรียนและประชาชนทั่วไป ผูที่สนใจ เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานตาม และดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ
การดําเนินการประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของโรงเรียน
1. งานประจํา ไดแก การรวบรวมขาว จัดบอรด ถายรูปกิจกรรม เว็บไซตศูนยคอมพิวเตอร เว็บไซต
ขาวออนไลน
2. งานกิจกรรม/โครงการ เปนงานเนนการประชาสัมพันธโดยเฉพาะ ไดแก โครงการฝกอบรมบริการ
วิชาการแกสังคม การใหบริการกิจกรรมขาวสารทั้งในและนอกโรงเรียน
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ภารกิจหลัก ดังนี้
1. งานประชาสัมพันธกิจกรรมทั่วไป
- Update Website
- รวบรวมกิจกรรมการดําเนินงานแตละหนวยงาน
2. งานประชาสัมพันธดานบริการงานอื่น ๆ เพิ่มเติม
- จัดเตรียมเอกสาร/ใบปลิว/แผนพับ ขอมูลกิจกรรม/โครงการ ฝกอบรมบริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ดานสื่อการเรียนการสอน
- Update ขอมูลกิจกรรม / โครงการ ผานWebsite
- จัดทําระบบการเรียนการสอนผานออนไลน โดยประชาสัมพันธผาน เว็บไซตโรงเรียน
- ใหความอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารออนไลนผานการประชาสัมพันธใหกับนักเรียน
และบุคลาการภายในโรงเรียน
สรุปผลการดําเนินงาน
เพื่อใหการดําเนินงานในงานเทคโนโลยีและการจัดการเว็บไซตโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
การ ตรวจสอบทุกขั้นตอน จึงติดตามและประเมินผล เพื่อจะนําขอบกพรองมาปรับปรุง แกไข ใหเกิดผลที่
สมบูรณ ติดตามโดย สํารวจขอคิดเห็น ตามตามขาวสาร สังเกตหรือสัมภาษณกลุมเปาหมาย ขาวสารของการ
การรับรู ประชาสัมพันธและการใหบริการ รวมถึงสรุปผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการ
ประชุมภาระงาน
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