


 
 

การบริหารทั่วไป 

เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย  

และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น  การด าเนินงานธุรการ  งาน

เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  การประสานและ

พัฒนาเครือข่ายการศึกษา  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม  

สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  กา ร

จัดท าส ามะโนผู้เรียน  การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  

การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่

จัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  งานบริการสาธารณะ 

 

ความหมายและความส าคัญของงานบริหารทั่วไป 

มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปเป็นงานที่

เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา

ทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก าหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป 



วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2565 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใช้สื่อเทคโนโลยียุค
ไทยแลนด์ 4.0 อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในความเป็นไทย และก้าวสู่
มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
7. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความ เป็นไทย 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์  

1. นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่

มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพ

มาตรฐานระดับสากล 
6. ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
7. การท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
8. ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร (ยุทธศาสตร์)  

1. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก ระดับ ทุกประเภท  
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน เรียนจนจบหลักสูตร มีโอกาสเรียนต่อ มีอาชีพที่สุจริตและม่ันคงในชีวิต 
3. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
4. จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพ่ือความเป็นเลิศรูปแบบเพ่ือเด็กพิการ 

เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก จัดให้มีความเหมาะสมและเต็มศักยภาพของผู้เรียนและยังคงระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน 

5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
6. วางแนวทางการดูแลช่วยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสม แก่เด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ 

เช่น บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
7. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ

เสมอภาค 
 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก ระดับ ทุกประเภท 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค ์
 เป้าประสงค์ท่ี8 ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

1. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมท้องถิ่น และผู้เรียน 

2. ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย 
5. สนับสนุนให้มีการแนะแนวผู้เรียน ให้มีแรงจูงใจในการเรียนเพ่ือการเรียนต่อและการมีอาชีพสุจริต  เพ่ือ

ความมั่นคงในชีวิต ด้วยผู้แนะแนวที่หลากหลาย เช่น ครู ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ที่ท างานสถาน
ประกอบการใน/นอกพ้ืนที ่

6. ส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ O – NET การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน 



7. จัดระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ เพ่ือรองรับการมี
อาชีพตั้งแต่การเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และสู่มาตรฐานสากล 

9. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเรียนต่อ  ให้มีวิธีการ
คัดเลือกท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกเหนือจากการวัดความรู้ และความสามารถใน
การสอบแข่งขัน 
 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค ์
 เป้าประสงค์ท่ี8 ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

1. พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของคร ูผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
  1.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาการคิด และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
  1.2 พัฒนาครูที่มีอยู่ให้สามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
  1.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา และโดยเพ่ือนครู ทั้งในโรงเรียน
เดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
  1.4 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรือ
อ่ืนๆ และในองค์กร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกหน่วยงาน 
  1.5 ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการ
เรียนรู้ได้ในระดับดี 
 2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างานสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  3.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นครูมืออาชีพ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท้ังด้าน 
   1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   2) การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
   3) การมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 



  3.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนและรายได้ของคร ู
 4. สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 5. ประสานและสนับสนุนให้กับองค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมและจัดสรรครูที่มีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบ การสนับสนุน การจัดการศึกษา  
 เป้าประสงค์ท่ี 5 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
 เป้าประสงค์ท่ี 7 การท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
3. จัดระบบนิเทศ ติดตามผล และรายงานผล ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และหลากหลาย

มิต ิเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วย

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา

คุณภาพ ตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน 
6. พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
7. สร้างเครือข่าย/กลไกที่ สามารถรับรู้ปัญหา  และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ 

ไม่เหมาะสม/ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างรวดเร็ว 
8. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ถึงความจ าเป็น และประโยชน์ของการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา 
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
 9.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของโรงเรียน  
 9.2 ประสานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนทุกภาคส่วน 
11. สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/เรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และติดตาม

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
12. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการท างานของโรงเรียนให้

มากขึ้น 



13. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  และองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 

14. ส่งเสริมให้มีการเชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ท่ี 5 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค ์
 เป้าประสงค์ท่ี8 ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ น้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วย

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพ้ืนที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรืออ่ืนๆ และ

ในองค์กร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกหน่วยงาน 
 6. สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีหน้าที่ 
  1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. สนับสนุนข้อมูลรับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. ด าเนินงานด้านธุรการ ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. จัดท ารายงานการประชุม จดบันทึกการประชุมและแจ้งมติของที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. งานดูแลอาคารสถานที่ สภาพสิ่งแวดล้อม และนักการภารโรง 
มีหน้าที่ 

1. วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม ปรับปรุง  
ภูมิทัศน์ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านท าความสะอาด 

2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 

3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้องพิเศษ
สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแล

อาคารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ีและอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่

เรียบร้อย 
7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
8. ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน

สมบัติของโรงเรียน 
9. ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ช ารุด และประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่าย

พัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความต้องการ

ของบุคลากรในโรงเรียน 
11. ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด จัดท าป้ายค าขวัญ ค าเตือน

เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์การให้บริการและรวบรวมข้อมูล 



12. อ านวยความสะดวก จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าในการ
ใช้อาคารสถานที่แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดท าสถิติ 

13. ก าหนดมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องกรองน้ า หม้อแปลงไฟฟ้าตู้โทรศัพท์และ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 

14. ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
15. วางแผนปฏิบัติงาน ก าหนดอัตราก าลัง ก าหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของนักการจัดซื้อ จัดหา

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักการ 
16. นิเทศ ติดตาม ก ากับ รายงานผลการปฏิบัติงานของนักการที่ดูแล รักษาความสะอาดเรียบร้อยของอาคาร

ต่าง ๆ และบริเวณของโรงเรียน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
17. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์ 
18. ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
19. ประเมินผลการด าเนินงานนักการ เสนอผลการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
21. ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลอาคารเรียน – รับแจ้ง และบันทึกการจัดซ่อมแซมแต่ละอาคารเรียนที่

รับผิดชอบ เสนอต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

2.1 นักการ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 17.00 น. รักษากุญแจ เปิด – ปิดอาคารที่รับผิดชอบ ทุกเช้า – เย็น 

พร้อมตรวจตราความเรียบร้อย ความปลอดภัยของอาคาร ทั้งระบบไฟฟ้าพัดลม แอร์ เครื่องมือดับเพลิงประจ าอาคาร 
ประปา โทรศัพท์ ประตู หน้าต่าง กระดาน โต๊ะ เก้าอ้ีในวันท าการและวันนัดพิเศษ หากช ารุดเสียหายหรือมีสิ่งผิดปกติ 
ให้รายงานหัวหน้าอาคารเรียนแต่ละอาคาร หรือหัวหน้างานอาคารสถานที่ทันท ี

2. ท าความสะอาดอาคาร ห้องน้ า และพ้ืนที่ที่ก าหนดให้ และน าขยะจากห้องต่าง ๆ ไปทิ้ง 
3. ดูแลความสะอาด บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ห้องพิเศษต่าง ๆ รดน้ าต้นไม้ตกแต่งต้นไม้รอบ ๆ 

อาคารที่รับผิดชอบ ให้สวยงาม 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
มีหน้าที่ 

1. ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. จัดท าระเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

 3. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติภารกิจ 



5. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
6. น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
7. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสาสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
8. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว งานกิจกรรมโรงเรียน และพร้อมน าเสนอ 
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. งานอนามัยโรงเรียน 
มีหน้าที่ 

1. ท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
2. จัดทรัพยากรที่ใช้ในงานอนามัย เช่น ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอตามความจ าเป็น 

 3. มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจ าห้องพยาบาลและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เหมาะสม จัดไว้
อย่างเป็นระเบียบ 

4. จัดบรรยากาศภายในห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบ จูงใจให้ไปใช้บริการ 
5. จัดท าระเบียบปฏิบัติการขอใช้ห้องพยาบาล 

 6. ปฐมพยาบาลนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ในขณะที่อยู่โรงเรียนและจัดส่งโรงพยาบาลในกรณีที่
จ าเป็น 

7. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยและติดตามผลการรักษา 
 8. จัดท าบัตรสุขภาพ รวบรวมสถิติผู้ป่วย บันทึกรวบรวมรายการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรในโรงเรียน และ
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 
 9. ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลอาหาร แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ดูแลความสะอาดน้ าดื่ม 
น้ าใช้ ห้องส้วม และขยะมูลฝอย 

10. ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
11. ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพโดยการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ และป้ายนิเทศ 
12. รวบรวมข้อมูลจัดท าสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล 
13. ประเมินและสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



5. งานโภชนาการและบริการ 
มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนพัฒนาโครงการ/งาน แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนองบประมาณสนับสนุน 
 2. จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร อุปกรณ์เครื่องดื่มเครื่องใช้
และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีสภาพการจัดโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม เช่น มีความสะอาด ถูกหลัก
อนามัย มีความเป็นระเบียบสวยงาม มีโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหาร เพียงพอส าหรับครูและ นักเรียน มีระบบ
การถ่ายเทอากาศที่ดี มีระบบการรักษาความสะอาดที่ดีได้มาตรฐาน 
 3. ก าหนดวิธีการ การคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้ าดื่ม เช่น การแต่งกายสวมชุ ด 
กันเปื้อน ใส่ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย และก าหนดราคาจ าหน่ายอาหาร คุณภาพ
อาหาร สุขภาพผู้ประกอบอาหาร การใช้น้ าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

4. รับผิดชอบตรวจตรา ดูแลการจัดน้ าดื่มที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
 5. วางแผนและด าเนินการในการบริการอาหารในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น งานเลี้ยง
สังสรรค์ งานต้อนรับผู้มาเยือน 
 6. พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารที่กระท าผิดระเบียบหรือเงื่อนไขของโรงเรียน เพ่ือเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

7. จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 
8. ส่งเสริมวินัยในการบริโภคอาหาร 
9. มีการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารประจ าปี 
10. ประเมินผลและติดตามผล สรุปรายงานประจ าปี 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งานประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที่ 
  1. จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอฝ่ายบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

2. ติดตามรวบรวมและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน หรือภายนอก
โรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

 3. ให้ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่สื่อมวลชน เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อ เสียงเกียรติคุณ และ
ร่วมงานที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดข้ึนระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
  4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียนทางอินเตอร์เน็ต 

5. ให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม การให้ข่าวสารและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคคลหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่มาติดต่อ หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน 
  6. จัดท าวารสาร จุลสาร ข่าวสาร แผ่นพับ เพ่ือเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวตลอดทั้งความรู้และวิทยาการ
ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
  7. ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมในโรงเรียน และการติดต่อภายในเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้บริการ 



8. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียนบุคลากร และ
นักเรียนที่ได้รับรางวัล ท าความดี 
  9. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และจัดเก็บภาพให้เป็นระบบ 
  10. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร พิธีการในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน พิธีกรต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ศึกษา 
ดูงานโรงเรียนตลอดจนพิธีกรงานสัมพันธ์กับชุมชนที่มาขอใช้บริการ 
  11. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสาย ให้ค าปรึกษา และดูแลการจัดรายการของคณะกรรมการ
นักเรียนประชาสัมพันธ์ 
  12. ซ่อมแซมบ ารุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย ให้บริการการใช้เครื่องเสียง ตามจุดที่
ขอใช้บริการในงานกิจกรรมต่างๆ 
  13. ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/โครงการ 
  14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. งานโสตทัศนศึกษา 
มีหน้าที่ 

 1. วางแผนการด าเนินงานโสตทัศนศึกษา 
 2. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ของงานโสตทัศนศึกษา 
 3. จัดให้มีระเบียบการใช้ การบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 
 4. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 5. จัดท าบันทึกข้อมูลและสถิติการใช้ห้องและโสตทัศนูปกรณ์ 
 6. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือบุคลากรในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
 7. บริการบุคลากรในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
 8. ดูแลการใช้ห้องและอุปกรณ์ภายในห้องโสตทัศนศึกษา 
 9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งานสัมพันธ์ชุมชน 
มีหน้าที่ 

1. วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ 
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 
  2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างชุมชนกับโรงเรียน และ
บริการสาธารณะ 
  3. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ 
  4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัดนิทรรศการ 
  5. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เก่ียวกับชุมชน 



  6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯมูลนิธิ 
  7. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านอาคาร
สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
  8. รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 

9. จัดสวัสดิการเกี่ยวกับงานฌาปณกิจของบุคคลส าคัญในชุมชน และนักเรียน 
  10. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
  11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
9. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
มีหน้าที่ 
  1. อ านวยความสะดวกในการขอรับเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากรทุกคน 

2. จัดท าสถิติการใช้บริการประกันอุบัติเหตุเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 
3. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหาร 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
10. งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงานและโครงการส ามะโนผู้เรียน 
2. จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

 3. ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาในเขต
บริการของสถานศึกษา และติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 

4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการท าส ามะโนผู้เรียนเพ่ือสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เสนอข้อมูลสารสนเทศการท าส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
6. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
11. งานการรับนักเรียน 
มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงานและโครงการงานการรับนักเรียน 
2. ประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการศึกษาร่วมกันสถานศึกษาอ่ืนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
5. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 



12. งานรัฐพิธีและวันส าคัญทางศาสนา 
 มีหน้าที่ 

วางแผน ด าเนินจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี และวันส าคัญทางศาสนา เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีด าเนินชีวิต อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 
13. งานเวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 
มีหน้าที่ 

เป็นผู้ด าเนินการเสนอค าสั่งแต่งตั้งครู นักการภารโรง และยาม ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม กลางวัน - กลางคืน 
รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ อันก่อให้เกิดปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ และ จัดท าเอกสารการบันทึกปฏิบัติหน้าที่เวร
ยามรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการการปฏิบัติงานอยู่เวรยามของครู นักการภารโรงและยาม ต่อผู้บังคับบัญชา 
 
14. งานส านักงานผู้อ านวยการ 
มีหน้าที ่

 1. จัดท าแผนงานและโครงการของงานเลขานุการ/ส านักงานผู้อ านวยการ 
 2. เสนองานผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม และ ลงตารางนัดหมายราชการผู้อ านวยการ 
 3. อ านวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ 
 4. ประสานงานต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 5. ให้บริการแก่ ผู้มีอุปการะโรงเรียนตามโอกาสต่าง ๆ 

 
15. งานสารบรรณ  
มีหน้าที ่
  1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของโรงเรียนและระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
  2. วางแผนจัดระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 
  3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ 
  4. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบงานที่ก าหนดไว้ 
  5. ประสานข้อมูลในการด าเนินงานด้านธุรการ งานสารบรรณ กับระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และ
ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
  6. ด าเนินงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า 
  7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



16. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
มีหน้าที ่
  1. ให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อสอบถามงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 

2. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น การแจ้งซ่อมแซม ไฟฟ้าประปา อาคารสถานที่ 
3. อ านวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรและนักเรียน เช่น การขอใช้อาคารสถานที่ การยืมอุปกรณ์ต่ าง ๆ 

เป็นไปตามล าดับ 
4. รับ – ส่งหนังสือของฝ่ายบริหารทั่วไป และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
17. งานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
มีหน้าที ่

1. วางแผน ประสานงานการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
2. ประสานความร่วมมือนักเรียน บุคลากรในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะ 
3. จัดกิจกรรมด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะภายในโรงเรียน 
4. สรุปผลและรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
5. พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
 

18. งานประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
มีหน้าที ่

ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน/บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในรอบปี 




