
 

คำนำ 

 คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ

เสริมสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านก าแพงเพชร ในการ

ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนตามแนวทางการกระจาย

อำนาจสู่สถานศึกษาและการบริหารงานโรงเรียนแบบนิติบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ได้จัดกรอบการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกับภาระงาน ในการจัดการศึกษาและ 

ให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่มีในกฎกระทรวง โดยมุ่งหวังว่า ภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ี  

กำหนดไว้ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนและฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 อย่างไรก็ตาม คู่มือฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระ ภาระงานตามกระบวนการบริหารงานสถานศึกษาแบบ

นิติบุคคลและการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และได้จัดทำคำส่ังมอบหมาย

งานไว้ในระดับปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ด้วยแล้ว 

 

 

  ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
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ส่วนที ่1 บทนำ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

2. วิสัยทัศน์ 

3. พันธกิจ 

4. เป้าประสงค์ 

5. กลยุทธ์ 

6. ปรัชญาโรงเรียน 
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8. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
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ส่วนที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

1. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

2. โครงสร้างการบริหารงานท่ัวไป 

5 

5 

5 

ส่วนที่ 3 ขอบข่าย ภารกิจ การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. พันธกิจฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. เป้าหมายฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. ขอบข่าย ภารกิจ 

4. บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
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ส่วนท่ี 1  

บทนำ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื ่อโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  ที ่ตั ้ง เลขที ่ 888 หมู ่ที ่ 2 ตำบลด่านทับตะโก   

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โทรศัพท์-โทรสาร 032-362300 

1.2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี 

1.4 เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2. วิสัยทัศน์ (Vision)  
 โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม น้อมนำ  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นคนไทย 4.0  
3. พันธกิจ (Mission)  
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 3) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี  
 4.) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ  
4. เป้าประสงค์ (Goal)  

 1) นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการเรียนรู้ เป็นคนไทย 4.0 เป็นคนเก่ง คน ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นไทย มีทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ 

สามารถปรับตัวเองให้ใช้ชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  

 2) มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูเป็นครูยุค ใหม่ 

มีการวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือ นำนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาการ จัดการ

เรียนการสอน  



 3) มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ พัฒนาบริเวณ  

โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ สนามกีฬา ให้มีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย เพื่อให้เอื้อต่อ 

การมีสุขภาวะท่ีดี  

 4) มีการบริการจัดการท่ีมีคุณภาพและมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีมาตรฐาน โดยการนำ หลัก

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการท่ีดี พ.ศ. 

2546 และปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA สร้างค่านิยมให้เป็นคนเคารพกฎหมายมีความรับผิดชอบ ต่อ

ส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ  

5. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy)  
 5.1 ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
   1) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน วัสดุอุปกรณ์การ  
เรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจรรม  
ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการไปทัศนศึกษา กิจกรรม ICT และ 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด 19)  
   2) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น  
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้ส่ิงรอบข้างเป็นครู กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ โครงการขับเคล่ือน 
กระบวนการคิดสู่ห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการนำเสนอและให้  
ความรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการแสดง (Science Show) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส  
   3) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เป็นประชาชนคนไทยที่สมบรูณ์เป็น
คน ท่ีมีวินัยมีความซื่อสัตย์เสียสละต่อส่วนรวมมีความภูมิใจในความเป็นไทยและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเช่น โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี โครงการส่งเสริม
ลักษณะนิสัย ด้านสุขภาวะ กีฬาศิลปดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ ลดโรค ปลอดภัย เพิ่มสุข 
วัยใส กิจกรรม นาฏอนุรักษ์ กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมพัฒนากีฬาเยาวชนจังหวัดราชบุรีสู่ความเป็น
เลิศ โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   4) แผนงาน/โครงการ ส ่ง เสร ิมและสน ับสน ุนการพ ัฒนาคุณภาพจ ัดการศ ึกษา สู่
มาตรฐานสากล เช่น โครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามจากครูชาวต่างประเทศหรือได้รับการเข้าค่ายฝึกทักษะ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ ตระหนักและต่ืนตัวต่อการเป็นคนไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  



   5) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี  
สารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังค่านิยมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
เช่น โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและวัดผลระบบออนไลน์  
   6) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยา่งมี  
ประสิทธิ์ภาพ เช่น เช่น โครงการประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา กิจกรรมรอบรั้วด่านทับตะโกกิจกรรม  
เยี ่ยมบ้าน กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการเรียน ปัญหานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์  การให้ 
ทุนการศึกษาและการแนะแนวการศึกษา  
  5.2 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   1) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เป็นครูยุคใหม่ มีความสามารถในการวัดผลประเมินผล  
อย่างหลากหลาย สามารถสร้างนวัตกรรมและมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น โครงการพัฒนารูปแบบการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
   2) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเผยแพร่ผลงาน มีการขอ  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอเล่ือนวิทยฐานะ การมอบเกียรติบัตร การอบรมพัฒนา การศึกษาดูงานและการ 
ให้รางวัลเป็นขวัญกำลังใจ  
 5.3 ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ  
   1) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
คุณภาพ มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา ห้องน้ำ ให้มีความสะอาดร่มรื่น 
และปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี เช่น โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมสร้างเสริม 
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรมกำจัดขยะภายในโรงเรียน โครงการสภาพแวดล้อมดีสุขภาพดีชีวีมสุีข 
สนุกกับการเรียน กิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ  
   2) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในระบบการบริหารจัดการและระบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องสมุด  
และสถานท่ีต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ เช่น กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 5.4 ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายใน  
   1) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เช่น กิจกรรมการจัดทำเอกสารทางการเงินและ 
พัสดุ การตรวจสอบการเง ินการบัญชีและพัสดุ การจัดทำทะเบียนการเงิน การรายงานเงินคงเหลือต่อ  
หน่วยงานต้นสังกัด  



   2) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  
โรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัดและคุ้มค่า และสร้างค่านิยมให้ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นคนเคารพ กฎหมาย 
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ เช่น โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหาร  4 จัดการ 
กิจกรรมการพัฒนางานสารสนเทศเพื่อการบริการ กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ  ประจำปี 
กิจกรรมพัฒนาสำนักงาน 4 ฝ่าย โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมประชุมอบรม สัมมนา
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

6. ปรัชญาของโรงเรียน   ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ 
     หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น 
7. สีประจำโรงเรียน   “ม่วง – เขียว” 
8. เอกลักษณ์    บูรณาการเด่น เน้นพหุปัญญา 
   อัตลักษณ์    ทักษะงานดี กีฬาเด่น เน้นมารยาท สุนทรียภาพงดงาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2  

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีน 

1. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

2. โครงสร้างการบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3  

ขอบข่าย ภารกิจ การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 งานด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เช่น การดำเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานงานพัฒนาระบบและเครือข่าย 
ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร             
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป การดูแล
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผู้เรียน การส่งเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื ่อการศึกษา งานส่งเสร ิมงานกิจการนักเรียน                
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
พันธกิจฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริง แจ่มใส มีสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจาก
ส่ิงเสพติดอบายมุข และโรคเอดส์  
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ  
4. พัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน 
7. สืบสาน กิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน 
8. ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ และสวัสดิการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้  
เป้าหมายฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Goals)  
1. การบริหารจัดการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัยจากส่ิงเสพติด 
3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน เป็นระบบและมีคุณภาพ  
4. อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา การแสดงออกที่ถูกต้อง และให้บริการชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม  
6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน ในการพฒันาโรงเรียน 
7. ผู้เรียนสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท่ีดีของชุมชนท้องถิ่น 
8. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
9. กิจกรรมสหกรณ์ และสวัสดิการ ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู ้ 



ขอบข่าย/ภารกิจ 
1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2. งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 
3. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
4. งานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
5. งานยานพาหนะ 
6. งานร้านค้าสวัสดิการ น้ำด่ืมเพื่อสุขภาพและโภชนาการ 
7. งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
8. งาน ICT ชุมชน 
9. งานโรงเรียนกับชุมชน 
10. งานสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน 
11. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
12. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
13. งานโครงการพิเศษ 
14. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายคม พิริยวุฒิกรอุดม 
ผู้อำนวยการ 

นายเกษม ธนมาก 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 

แผนภูมิมอบหมายงานฝ่ายบริหารทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป   งาน ICT ชุมชน  

        (นางสาวธิติมา แท่นเครือ)    (นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย) 

งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ   งานโรงเรียนกับชุมชน 

 (นางศิริอร ฮ้อจงเจริญ)    (นายบารเมษฐ พรรณขาม) 

 งานโสตทัศนูปกรณ์    งานสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน 

        (นายอนุชิต ชะรางรัมย์)    (นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย) 

 งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค  งานสถานศึกษาพอเพียง 

 (นายบารเมษฐ พรรณขาม)    (นายเกษม ธนมาก) 

 งานยานพาหนะ     งานโรงเรียนวิถีพุทธ   

 (นางสาวธิติมา แท่นเครือ)    (นางพิมพชนก สันทัด) 

 งานร้านค้าสวัสดิการ     งานโครงการพิเศษ 

 น้ำด่ืมเพื่อสุขภาพและโภชนาการ   (นายเกษม ธนมาก)  

 (นางศิริอร ฮ้อจงเจริญ) 

 งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินงาน 

 (นายเกษม ธนมาก)    (นายเกษม ธนมาก) 

 
 
 
 
 



บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
 

 
 
 

 
 
 

มีหน้าที่ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารท่ัวไปของโรงเรียน 
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวโรงเรียน 
3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของฝ่ายงานบริหารท่ัวไปให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
4. กำหนดหน้าท่ีของบุคลากรในฝ่ายงานบริหารท่ัวไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารท่ัวไป 
5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. กำกับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรม งานโครงการ ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
7. กำกับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี ่ยวกับงานบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
8. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารท่ัวไป อย่าง
ต่อเนื่อง 
9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 
10. วินิจฉัยส่ังการงานท่ีรับมอบหมายไปยังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
12. กำกับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของทุกงาน
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
13. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
14. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารท่ัวไป 
15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



งานสำนักงานฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 

 

 
 
 

หน้าที่  
1. งานสารบรรณฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 1.1 จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
งานบริหารท่ัวไปเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

1.2 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรท่ีจำเป็นในสำนักงานฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
1.3 จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสำนักงาน 

ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
1.4 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของ

งานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
  1.5 จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของฝ่ายบริหารท่ัวไป ให้งานท่ีรับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัด
เข้าแฟ้มเรื่อง 

1.6 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารท่ัวไป เช่น บันทึกข้อความ แบบสำรวจ
แบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำส่ัง 
  1.7 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับฝ่ายบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน 
  1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี 
  1.9 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. งานพัสดุฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  2.1 ประสานงานในฝ่ายงานบริหารท่ัวไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นในการซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกท่ีชำรุด โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 
  2.2 จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน 
  2.3 จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจำเป็นในการให้บริการปรับซ่อม 
  2.4 ติดตามการปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน 
  2.5 ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  2.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. งานสารสนเทศฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรท่ีใช้ในงานสารสนเทศของฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 



  3.2 ประสานงานด้านความร่วมมือเกี ่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยท่ีจะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
  3.3 รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
  3.4 จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานใน
กลุ่มงานต่อไป 
  3.5 ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
  3.6 ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 
  3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. งานแผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  4.1 ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
  4.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและ
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
  4.3 กำกับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
  4.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ ่มงานต่าง ๆ เพื ่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
  4.5 ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 

 

 

 

หน้าที่ 
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย

และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน 
3. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และนำส่งโรงพยาบาลตาม

ความจำเป็น 
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
8. จัดทำ สถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน 
9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
11. แนะนำผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
12. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรมชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
16. จัดทำสถิติ ขอ้มูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงานอนามัย 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

 

 

 

 

 



งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 

 

หน้าที่ 
  1. จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บริหารจัดสรร

งบประมาณ 
  2. จัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในงานโสตทัศนศึกษา เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์  
และส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย 
  3. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
  4. จัดห้องโสตทัศนูปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ 
  5. จัดระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์และยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน 
  6. ซ่อมบำรุง รักษาโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
  7. บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนท้ังภายในและ ภายนอกโรงเรียน 
  8. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
  9. อำนวยความสะดวกในการที่โรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่าง ๆ และการ

ให้บริการชุมชน หน่วยงานท่ีมาใช้บริการ 
  10. จัดทำสถิติการใช้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
  11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
 

 
หน้าที่  
 1. วางแผนกำหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานท่ี และสภาพ แวดล้อม
ท่ีชัดเจน 
  2. จัดทำ ดูแล ร ักษา จัดบรรยากาศภายในศูนย์ฯ ให้ม ีบรรยากาศที ่ด ี เหมาะสมในการจัด                
การเรียนการสอน 
  3. กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่นักการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานท่ี
รับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาดปราศจากกล่ินรบกวน 
  5. จัดตกแต่ง ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ จัดสวนหย่อม เพื่อสร้างบรรยากาศ ทำให้สะอาด 
ปลอดโปร่งสวยงาม ไม่เป็นแหล่งมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพกาย แก่นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อ
ราชการ ตลอดปีการศึกษา 

6. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
7. กำหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
8. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
9. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีได้มาตรฐาน 
10. จัดทำป้ายคำขวัญ คำเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
11. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์ 
12. สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชำรุด 

 13. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรุดให้อยู่ในสภาพท่ีดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
  14.  ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
  15.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



งานยานพาหนะ 
 

 

หน้าที่ 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บำรุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ

บุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาจัดและให้บริการ

พาหนะแก่บุคลากร 
3. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติการใช้และให้บริการยานพาหนะของศูนย์ฯ 
4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้และปลอดภัยตลอดเวลา 
5. จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอน การใช้รถยนต์ของทางราชการ ตลอดจนควบคุม ปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิง

ท่ีต้องใช้ในการออกพื้นท่ีและปริมาณน้ำมันคงเหลือของแต่ละวัน 
6. ประเมินสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานร้านค้าสวัสดิการ น้ำด่ืมเพื่อสุขภาพและโภชนาการ 
 

 

หน้าที่ 

1. วางแผนดำเนินการ รายงานรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 

2. จัดทำการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชีเงินสวัสดิการโรงเรียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

3. ดำเนินการ รายงานผลและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม สวัสดิการและนันทนาการ 

4. จัดกิจกรรมสวัสดิการและนันทนาการให้แก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสอันควรจัดทำระเบียบใน
5. การดำเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

6. กำกับดูแลการดำเนินงานตามระเบียบร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
 

 

หน้าที่ 

1. วางแผนการทำงานให้พนักงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

3. ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานในหน่วยงาน 

4. ดูแลการปฏิบัติของลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว โดยการประสานงานกับหัวหน้าอาคารให้

ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

5. ประเมินผลการทำงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

6. กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่นักการหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินงานท่ี

รับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

7. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งาน ICT ชุมชน 
 

 

หน้าที่  

1. วางแผนและเสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในชุมชนให้สอดคล้อง

กับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  2. ออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอก ให้มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย 

  3. พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นศูนย์บริการ

อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรเพื่อการบริการประชาชน 

  4. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและตัดสินใจของ

ฝ่ายบริหาร รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศให้แก่บุคลากร 

  5. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล ช่วยเหลือ และปรึกษาแนะนำเบ้ืองต้นในรูปแบบศูนย์บริการ

แบบเบ็ดเสร็จและการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานโรงเรียนกับชุมชน 
 

 

หน้าที่  

1. วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 

2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
และบริการสาธารณะ 

3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน องค์กรเอกชน และผู้ปกครองนักเรียน 

4. เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. สนับสนุนการประชุม และร่วมกิจกรรมของกรรมการสถานศึกษา และกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่าย 

6. ให้ความช่วยเหลือ และบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ 

7. ประสานงานกับชุมชน ฝ่าย/งาน/หมวด ท่ีเกี่ยวข้องภายในโรงเรียน เพื่อให้บริการชุมชนในทุก ๆ 
ด้านตามความจำเป็น 

8. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเกี่ยวกับชุมชน 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน 
 

 

หน้าที่  
1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจำเป็นและต้องการของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับสารสนเทศกลุ่มต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

3. ให้บริการข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนแก่บุคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องการวางแผน การปฏิบัติงาน การควบคุม 

การดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในโรงเรียน 

6. จัดทำรูปเล่มข้อมูลกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ เมื่อส้ินปีการศึกษา 

7. ประสานงานกับสารสนเทศกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 

9. ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 

10. พัฒนาระบบเว็บไซด์และฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



งานสถานศึกษาพอเพียง 
 

 

หน้าที่ 

1. วางแผนกำหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านงานสถานศึกษาพอเพียงท่ีชัดเจน 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง ศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ติดตามผลการดําเนินงานสูกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
3. กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ความรู้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 4. กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่ครู นักเรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินงานท่ี
รับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

 

หน้าที่ 

1. วางแผนกำหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านงานโรงเรียนวิถีพุทธท่ีชัดเจน 
 2. ดําเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ และติดตามผลการดําเนินงานสูกลุมสาระการเรียนรู ทุก 
กลุมสาระ 

3. กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ความรู้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 4. กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่ครู นักเรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินงานท่ี
รับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานโครงการพิเศษ 
 

 

หน้าที่ 

1. วางแผนกำหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านงานโครงการพิเศษท่ีชัดเจน 
2. ดําเนินงาน กํากับ ตรวจสอบการจัดทําโครงการพิเศษต่าง ๆ ตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และหนวยงานอื่นๆตามเหตุผลและความจําเปน 
3. กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ความรู้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 4. กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่ครู นักเรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินงานท่ี
รับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล 
 

 

หน้าที่ 

1.  วิเคราะห์ ออกแบบเครื่องมือการนิเทศ การประเมิน ติดตามงานต่างๆ ในฝ่ายท่ีรับผิดชอบท่ี

ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในงานต่างๆ (เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานฝ่าย) 

2. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตามท่ีเหมาะสม ตลอดจนกำหนดคณะกรรมการนิเทศ 

ประเมินติดตามการดำเนินงานอย่างน้อย ๓ คนและไม่เกิน ๕ คน (โดยมีผู้บริหารหรือผู้แทนเป็นประธานและ

หัวหน้าฝ่ายเป็นกรรมการและเลขานุการ) 

3. สรุป รวบรวบ ข้อมูล สถิติต่างๆ ของงานในฝ่ายส่งมอบให้ฝ่ายส่ือ เทคโนโลยีและสารสนเทศ

รวบรวมเป็นข้อมูลสถานศึกษา   

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 


