


โรงเรียนดงตาลวิทยา 

รายงานการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนดงตาลวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ต าบล งิ้วราย  อ าเภอ เมืองลพบุรี  จังหวัด ลพบุรี ก่อตั้งขึ้น
ตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปสู่ชนบทของกรมสามัญศึกษาโดยจังหวัดลพบุรีได้
พิจารณาให้ใช้ที่ดินของกรมศาสนา มีพื้นที ่19 ไร่  2  งาน เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนและได้รับความร่วมมือจาก 
นายพราว อ่วมเพ็ง อดีตก านันต าบลงิ้วราย ร่วมกับ นายด ารง สุทธิโยธิน  ศึกษาธิการอ าเภอบางระจันจังหวัด
สิงห์บุรี นายสมมิตร  สกุลศักดิ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลตะลุงรวมทั้งคหบดีและชุมชนในท้องถิ่นได้ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง โรงเรียนมีห้องเรียน จ านวน 5 ห้องเรียน
และปรับปรุงบริเวณให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 โรงเรียนดงตาลวิทยา โรงเรียนดงตาลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดท าการสอน
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 มัธยมศึกษาชั้น ม. 1 มีนักเรียนจ านวน 85 คน และชั้น ม.ศ. 1 จ านวน                 
52 คน รวมจ านวนนักเรียนในปีแรกทั้งหมด 137 คน แบ่งเป็น 4 ห้องเรียน ชั้น ม.ศ. 1 จ านวน 2 ห้องเรียน
ชั้น              ม.1 จ านวน 2 ห้องเรียน มีครูอาจารย์ทั้งหมด 8 คนมีนักการภารโรงจ านวน 1 คน 

 ในปัจจุบันโรงเรียนดงตาลวิทยาได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551  ซึ่งการสร้างหลักสูตรเป็นไปตาม มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของ ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยึดถือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน เพ่ือให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จัก พูด คิด ท า ในสิ่งที่ดีสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผลเมืองที่ดีตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปัจจุบันโรงเรียนดงตาลวิทยามีบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังนี้   

 มีครูอาจารย์ 30 คน  
- ชาย 9 คน หญิง 21 คน  

 ลูกจ้างประจ า 2 คนชาย  

 ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนหญิง  

 ครูอัตราจ้าง 1 คน  

 พนักงานธุรการ หญิง 1 คน 

 นักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 483 คน  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน  271 คน  

  นักเรียนชาย 149 คน     นักเรียนหญิง 122 คน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 212 คน  

  นักเรียนชาย 102 คน นักเรียนหญิง 110 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญลักษณ์โรงเรียน 

 

ตราประจ าโรงเรียน 

 

 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน   เป็นเครื่องหมายมงกุฏ มีรัศเป็นเครื่องหมายมงกุฏ มีรัศมีเจิดจ้าบนยอด
มงกุฏ ใต้มงกุฏเป็นเครื่องหมายอุณาโลม มีรูปหลวงพ่อรอดประดิษฐานในวงกลมระหว่างต้นตาลคู่ ชื่อ
โรงเรียนประดับอยู่บนผืนธัชใต้รัศมีวงกลม 

 ค าขวัญของโรงเรียน 

      ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  สามัคคี 

 พุทธภาษิตประจ าโรงเรียน 

     สต ิ  สพฺพตฺถ   ปตฺถิยา 

     สต ิ จ าปรารถนาในที่ท้ังปวง 

 สีประจ าโรงเรียน 

      กรมท่า – เหลือง 

 อักษรย่อของโรงเรียน 

   ด.ว. 

 

ที่ตั้งและแผนผังการเดินทาง 



1. บริเวณที่ตั้งโรงเรียน

 

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ              จรดกับ สถานีอนามัยต าบลงิ้วราย 
 ทิศใต้                  จรดกับ สวนเกษตร 
 ทิศตะวันออก        จรดกับ ถนนสายลพบุรี - บ้านแพรก 
 ทิศตะวันตก          จรดกับ ชุมชนบ้านดงตาล/แม่น้ าลพบุรี 

2.  ท่ีดินของโรงเรียน 

 ที่ดินของโรงเรียนปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 1 แปลงรวมเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน  

 

 

 

 

 

 

3. อาคารเรียน ทั้งหมด 3 หลัง คือ 

 1. อาคารแบบ 216 ค  จ านวน 16 ห้องเรียน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 ด้วยงบประมาณ 3,300,000   
              (สามล้านสามแสนบาท)  
 2. อาคารแบบ 216 ค ( ปรับปรุง ) จ านวน 16 ห้องเรียน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 ด้วยงบประมาณ  



              7,425,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท)  
 3. อาคารชั่วคราวจ านวน 6 ห้องเรียนสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 ด้วยงบประมาณ1,200,000 บาท                     
             (หนึ่งล้านสองแสนบาท) 
 

4. อาคารประกอบ  

 1. ห้องฝึกงานแบบ 102/27 จ านวน 1 หลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 ด้วยงบประมาณ 780,000 บาท  
              (เจ็ดเเสนแปดหมื่นบาท)  
 2. หอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27 จ านวน 1 หลังสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 ด้วยงบประมาณ  
               3,976,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)  
 3. อาคารชั่วคราวจ านวน1หลังสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 ปรับปรุงเมื่อปี 2555 
 

ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ 

  1. อาคารเรียนแบบถาวร 216 ค   จ านวน  1  หลัง 
  2. อาคารเรียนแบบถาวร 216 ล   จ านวน  1  หลัง 
  3. อาคารหอประชุม 100/27   จ านวน  1  หลัง 
  4.  โรงฝึกงาน     จ านวน  1  หลัง 
  5. อาคารชั่วคราว    จ านวน   1 หลัง 
  6. โรงอาหารทรงจั่ว    จ านวน  1  หลัง 
  7. บ้านพักครูทรงจั่ว    จ านวน  4  หลัง 
  8. อาคารเรียนกึ่งถาวร    จ านวน  1  หลัง 
  9. ส้วมนักเรียน     จ านวน  4  หลัง 
 

  



แผนผังโรงเรียนดง 

 

 



สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินการที่ส าคัญในระดับองค์กร 

บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

๑.  ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกรรมการวิชาการอย่างน้อย 

       เดือนละ  ๑ ครั้ง 

 ๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการ 

 ๓.  รวบรวมข้อมูล  ระเบียบ  และแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ 

 ๔.  จัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติในงานวิชาการข้ึนใช้ในโรงเรียน 

 ๕.  จัดท าโครงการและปฏิทินของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 ๖.  งานด้านการจัดกลุ่มวิชาเรียน/แผนการเรียนและพิจารณานักเรียนที่เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน/ 

         แผนการเรียน 

 ๗.  จัดตารางสอนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดหาครูเข้าสอนตามรายวิชา และก าหนดห้องเรียน 

 ๘.  งานด้านการจัดสอนซ่อมเสริม/พัฒนาการเรียนรู้/แนะแนว/การจัดการสอนชดเชย/การจัดสอนแทน 

 ๙.  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรมนักเรียนตามโครงสร้างของ 

หลักสูตร  

 ๑๐. ด าเนินการให้ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระจัดท าปฐมนิเทศชั่วโมงแรก แผนการจัดการเรียนรู้ตาม 

           ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  จัดท าปฐมนิเทศชั่วโมงแรก แผนการวัดผลประเมินผลและ 

          แผนการออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

 ๑๑. ตรวจสอบ ปพ.๕ แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน แล้วน าเสนอฝาายริหาร 

 ๑๒. ติดตามผลการสอนของครูให้ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ๑๓. ควบคุมการเข้าสอนและการออกจากห้องสอนของครูผู้สอน 

 ๑๔. ร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือเรียน คู่มือ 

         การสอน และหนังสืออ่านประกอบของครูและนักเรียน 

 ๑๕. งานด้านการใช้แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

 ๑๖. จัดบริการด้านเอกสารประกอบการเรียน และการทดสอบ 



 ๑๗. ควบคุมการใช้งบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการเรียน 

          การสอน 

 ๑๘. จัดหาวิทยาการมาให้การนิเทศ และอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของครู  

 ๒๐. ประสานงานกับฝาายธุรการ การเงิน และแนะแนว ในการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล 

         และการรับมอบตัวนักเรียนที่เข้าใหม่ 

 ๒๑. ควบคุมงานวัดผลประเมินผล และทะเบียนนักเรียนให้เรียบร้อยและถูกต้อง 

 ๒๒. ให้บริการแก่ชุมชนด้านวิชาการ 

 ๒๓. ร่วมมือในการบริหารงานกับผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มประชุมปรึกษาหารือเพ่ือก าหนด 

         แนวทางบริหารและแก้ปัญหาทั่วไป 

 ๒๔. ประเมินงานและโครงการทางวิชาการพร้อมปัญหาและอุปสรรคเสนอผู้บริหารเมื่อสิ้น 

         ปีการศึกษาเพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 ๒๕. เป็นกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานโรงเรียน 

          ๒๖. เป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบของครูในโรงเรียน   

 ๒๗. ประสานงานกับกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด 

        ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

          ๒๘. เก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลแต่ละงานในกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

 ๒๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 



การบริหารงานตามโครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

 บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  จัดท าแผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 

 ๒.  ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

          ๓.  จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร 

          ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          ๕.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

          ๖.  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อเสนอ ผู้อ านวยการ 

 โรงเรียน 

          ๗.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงานบุคคลบทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

1. วางแผนและด าเนินการ ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล  

2. จัดบุคลากร รับผิดชอบการด าเนินงานในงานต่าง ๆ ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากร  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สรุปประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานบุคลากรบทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

๑. ก ากับ ติดตาม ให้ข้าราชการครูทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะ หมวดที่ ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๘๒ ถึง 
มาตรา ๙๖ อย่างเคร่งครัด 

๒. ก ากับ ติดตาม การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า 

ให้เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๔. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหนังสือ สพฐ. 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒/ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕. จัดท าใบลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 ๖. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร ในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ประจ าปีการศึกษา/ค าสั่งไปราชการ 

  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



การบริหารงานตามโครงสร้างกลุ่มบริหารงบประมาณบทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

1. รับแนวปฏิบัติจากรองผูอ านวยการโรงเรียนฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพย เพื่อ
ก ากับดูแล ติดตามงานในสายงานท่ีรับผิดชอบ  

2. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานพัฒนาระบบและเครือข
ายขอมูล สารสนเทศ งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา งานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม งานสงเสริม สนับสนุนอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม (งานลูกจ
างประจ า) กิจกรรมสหกรณ งานส านักงานงบประมาณ และ สินทรัพย  

3. ตรวจสอบงานดานเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพตางๆ ของฝายบริหาร
งบประมาณและ สินทรัพย  

4. ประสานงานเบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ กับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี 

5. จัดท าแฟมสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพื่อเปนแน
วทางในการ พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ าป  

6. พัฒนางานโดยใชกระบวนการ 5 ส  

7. รวมวางแผนด าเนินงานโครงการตางๆ ของฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพย และ
กรรมการ ฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพย  

8. วางแผนการจัดท า จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือค าส่ังตางๆ ของฝายบริหาร
งบประมาณและ สินทรัพยอยางเปนระบบ และถูกตอง  

9. รวมมือและประสานงานกับบุคลาการในฝาย และฝายอื่นๆ เพื่อด าเนินการไปตามเป
าหมาย  

10. ท าหนาท่ีเปนเลขานุการของฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพย  

11. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานแผนงานบทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

1. หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการฝาายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  



2. จัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียนตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของโรงเรียนกบเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อได้รับ
งบประมาณ  

2.2 ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แจ้งผ่าน เขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย 
แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจัดสรร
งบประมาณ  

2.3 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้จากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ี
การศึกษา แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดม
ทรัพยากร  

2.4 วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง สาย 
งาน และตามแผนงาน งานโครงการของโรงเรียน เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด
งบประมาณทรัพยากรของแต่ละสายงาน /โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน 
งบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอก งบประมาณตามแผนระดับทรัพยากร  

2.5 ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับวงเงินที
ได้รับ     

2.6 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน /งาน / 
โครงการท่ีสอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผน
ระดมทรัพยากร  

   2.7 จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในโรงเรียนและก าหนดผู้รับผิดชอบ  

 2.8 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณและร่างข้อตกลงผลผลิตขอความ 
เห็นชอบ  

 

 

 

 



การบริหารงานตามโครงสร้างกลุม่บริหารทั่วไปบทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  จัดท าแผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวกับงานบริหารทั่วไป 
 ๒.  ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป         
 ๓.  จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
          ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
          ๕.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไป 
          ๖.  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
          ๗.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 


