
  



ค ำน ำ 

 คู่มือบริหำรงำนบริหำรงำนทั่วไปโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุงฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำงควำม
เข้ำใจระหว่ำงครู นักปฏิบัติกำร บุคลำกรในโรงเรียนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้กำรบริกำรและกำรจัดกำรศึกษำแก่
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยคู่มือฉบับนี้จัดท ำให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมแนวทำงกำร
กระจำยอ ำนำจสู่สถำนศึกษำของ สพฐ. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปได้จัดกรอบงำนให้ครอบคลุมกับภำระงำนพันธกิจ
ที่ปฏิบัติอยู่เดิมและเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภำพในกำรจัดกำรศึกษำ กำรทำงกำรศึกษำตำมแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ และระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมุ่งหวังว่ำภำระงำนที่ปฏิบัติ
จะบรรลุตำมวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร เป้ำหมำยตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีควำมพึง
พอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ในระดับปฏิบัติ เพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้ด้วย 

 

(นำยธดล สำบุ่ง) 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 

  



ชื่อสถำนศึกษำ : ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 

ชื่อสถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) : Thanomradbumrung 

อักษรย่อ : ถ.ร. : T.R. 

ประเภท : โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดกลำง 

ปรชัญำของโรงเรยีน : นิมิตฺต  สำธุรูปำน   กตญฺญูกตเวทิตำ 
 “ควำมกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมำยของคนดี” 

ค ำขวญัของโรงเรยีน : “เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” 

เอกลกัษณ์ของโรงเรยีน : “โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต” 

อัตลักษณข์องโรงเรยีน : “เป็นคนดี มีจิตอำสำ” 

สปีระจ ำโรงเรยีน : ฟ้ำ – ชมพู 

ตรำประจ ำโรงเรียน :  

 
พระพุทธรปูประจ ำโรงเรยีน : พระพุทธนันทนำกร ถนอมรำษฎรมุนินทร์ 

ตน้ไมป้ระจ ำโรงเรยีน : ต้นโพธิ์ 

วสิยัทัศน ์: 
ภำยในปี 2566 โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุงเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มุ่งพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่

มำตรฐำนสำกลมีควำมรู้คู่คุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีทักษะด้ำน ICT กีฬำ อำชีพ ทักษะชีวิต 
 โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกจิ :  
 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีค่ำนิยม 12 ประกำร บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรจัดเรียนรู้ ด้ำน ICT กีฬำ อำชีพ เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรมีงำนท ำ 
 3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กระบวนกำรจัดเรียนรู้ ด้ำน ICT กีฬำ อำชีพ 
 4. มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 

เป้ำประสงค ์: 
 1. ผู้เรียนมีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยม 12 ประกำร บนพื้นฐำน
ควำมเป็นไทย  น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผู้เรียนมีทักษะด้ำน ICT กีฬำ อำชีพ สำมำรถศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 



คุณลักษณะของนักเรยีนที่พงึประสงค์ : 
 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์   
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3. มีวินัย     
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อยำ่งพอเพียง    
 6. มุ่งม่ันกำรท ำงำน 
 7. รักควำมเป็นไทย    
 8. มีจิตสำธำรณะ  

แผนผังบรเิวณโรงเรยีน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

                                  

 

ห้องภาษาไทย2 ห้องภาษาไทย3 ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องภาษาไทย1 ห้องศิลปะ 
ห้องวทิยาศาสตร์ ห้อง sound lab ห้องคณิตศาสตร์ ห้องsmart classroom ห้องฟิสิกส์ 

ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องถ่ายเอกสาร ห้องสังคมศึกษา ห้องเก็บพสัด ุ ห้องเก็บพสัด ุ

ศูนย์ฝึกอาชีพ- 
ร้านกาแฟ 

ห้องซ่อมคอมพวิเตอร์
ร้านมนิิมาร์ท361องศา 

ห้องขนม   ห้อง                  
            พยาบาล 

ห้องบริหาร     การเงนิ 
วชิาการ    

ห้องบุคคล   ห้องผอ.            ห้อง         
                       บริหาร                 
                       ท่ัวไป 

                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                    

 

 

 

 

หอสมุด  
อยู่เยน็ 

 

 

 

สนามกฬีาฟุตซอล 

ห้องเรียน        
พลศึกษา 

หอประชุม
อเนกประสงค์ 

โรงจอดรถ 

ห้อง 
ดน 

ตรี 

หอพัก
นอน

นักเรีย
นชาย 

หอพักนอน 

นักเรียนหญิง 

บ้านพักครู 

แหล่งศึกษาธรรมชาติ(สวนหนิ)  

 

 

สนาม
กีฬา

ฟุตบอล    
7  คน 

 

 

แปลง
เกษตร
อินทรีย์ 

ประตูทางเข้า-ออก

โรงเรียน 

 

ห้องศูนย์
วิทยบริการ 

 

โรง
อา   
หาร 



พรรณนำงำนฝำ่ยบรหิำรงำนทัว่ไป 
โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
 1. ท ำหน้ำที่ช่วยงำนตัวผู้อ ำนวยกำรทั่วไปตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำยบริหำร 
 2. ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำย ก ำหนดและจัดท ำแผนงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปร่วมกับ
คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 3. ประสำนงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปและหัวหน้ำงำนในฝ่ำยต่ำงๆ ในโรงเรียนเพ่ือ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
 4 .ร่วมท ำแผนปฏิบัติกำร และปฏิทินปฏิบัติงำนร่วมกับหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ ของฝ่ำยบริหำรเพ่ือใช้เป็น
แผนปฏิบัติงำนของโรงเรียนต่อไป 
 5. จัดท ำโครงกำรงำนประมำณกำรงบประมำณ และรวบรวมโครงกำรร่วมกับหัวหน้ำงำนต่ำงๆ 
 6. ช่วยดูแลงำนบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 7. พิจำรณำและกลั่นกรองเอกสำรที่ในสำยงำนที่รับผิดชอบฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 8. ประสำนงำนกับชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆตำมท่ีรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปมอบหมำย 
 9. ช่วยในกำรต้อนรับแขกผู้มำเยือนโรงเรียน 
 10.ช่วยในกำรเก็บสถิติข้อมูลต่ำงๆของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 11. ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

ขอบขำ่ยงำนกลุม่บริหำรงำนทัว่ไป 

 
 1. ฝ่ำยบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
  - งำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
  - งำนบริกำรอำคำรเรียน ห้องเรียน และอำคำรประกอบ 



  - งำนยำนพำหนะ 
  - งำนโสตทัศนศึกษำ 
  - งำนจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  - งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 
  - งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
 2. ฝ่ำยงำนธุรกำร 
  - งำนวำงแผนงำนธุรกำร 
  - งำนบริหำรงำนธุรกำร 
  - งำนบริหำรงำนสำรบรรณ 
  - งำนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
  - งำนโภชนำกำรและบริกำรน้ ำดื่ม 
  - งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
  - กำรรับนักเรียน 
  - งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนธุรกำร 
 3. ฝ่ำยงำนสัมพันธ์ชุมชน 
  - งำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
  - งำนให้บริกำรชุมชน 
  - งำนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 
  - งำนได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชน 
  - งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  - งำนระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
  - งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนชุมชน 

งำนบรหิำรงำนทัว่ไป ภำระงำน 
 1. จัดท ำแผน / โครงกำร ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย/งำนต่ำงๆ ของโรงเรียน 
 3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลของงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 4. จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 5. สรุป รำยงำนผล กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปให้ผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ 
 6. บริหำรงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้ำหมำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร/สพฐ/สพม.ตำก 
และของโรงเรียน 
 7. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

1. งำนสำรบรรณ มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
 1. จัดท ำแผนพัฒนำงำน/โครงกำร แผนปฏิบัติรำชกำรและปฏิทินงำนเสนอเพ่ือจัดสรร 
 2. จัดหำ จัดซื้อทรัพยำกรที่จ ำเป็นในส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 3. จัดท ำทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือรำชกำร โดยแยกประเภทของเอกสำรและหนังสือของส ำนักงำน       
ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบกำรเก็บเอกสำรที่สำมำรถค้นหำเรื่องได้อย่ำงรวดเร็ว 



 4. โต้ตอบหนังสือรำชกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร หลักฐำนให้ถูกต้องตำมระเบียบของงำน
สำรบรรณอย่ำงรวดเร็วและทันเวลำ 
 5. จัดส่งหนังสือรำชกำร เอกสำรของกลุ่มบริหำรทั่วไป ให้งำนที่รับผิดชอบและติดตำมเรื่องเก็บคืนจัดเข้ำ
แฟ้มเรื่อง 
 6. จัดพิมพ์เอกสำรและจัดถ่ำยเอกสำรต่ำงๆ ของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เช่น บันทึกข้อควำม แบบส ำรวจ
แบบสอบถำม แบบประเมินผลงำนระเบียบและค ำสั่ง 
 7. ประสำนงำนด้ำนข้อมูลและร่วมมือกับฝ่ำยบริหำรงำนต่ำงๆ ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและ
ร่วมมืออันดีต่อกันในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 8. ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. งำนอำคำรสถำนทีแ่ละสภำพแวดล้อม มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
 1. วำงแผนก ำหนดงำน โครงกำรงบประมำณแผนปฏิบัติงำนด้ำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
ตลอดจนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของนักกำร 
 2. วำงแผนร่วมกับแผนงำนโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมำณจัดสร้ำงอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริกำร ห้องพิเศษให้เพียงพอกับกำรใช้บริกำรของโรงเรียน 
 3. จัดซื้อ จัดหำโต๊ะ เก้ำอ้ี อุปกรณ์กำรสอน อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดห้องเรียน ห้องบริกำรห้องพิเศษ    
ให้เพียงพอและอยู่ในสภำพที่ดีอยู่ตลอดเวลำ 
 4. จัดเครื่องมือรักษำควำมปลอดภัยในอำคำร ติดตั้งในที่ท่ีใช้งำนได้สะดวกใช้งำนได้ทันที 
 5. จัดบรรยำกำศภำยในอำคำรเรียน ตกแต่งอย่ำงสวยงำม เป็นระเบียบ ประตูหน้ำต่ำงอยู่ในสภำพดี 
ดูแลสีอำคำรต่ำงๆ ให้เรียบร้อย มีป้ำยบอกอำคำรและห้องต่ำงๆ 
 6. ประสำนงำนกับพัสดุโรงเรียนในกำรซ่อมแชมอำคำรสถำนที่  ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้ำอ้ี และอ่ืนๆ ให้อยู่ใน
สภำพที่เรียบร้อย 
 7. ดูแลควำมสะอำดทั่วไปของอำคำรเรียน ห้องน้ ำ ห้องส้วม ให้สะอำด ปรำศจำกกลิ่นรบกวน 
 8. ติดตำม ดูแลให้ค ำแนะน ำในกำรใช้อำคำรสถำนที่ โดยกำรอบรมนักเรียนในด้ำนกำรดูแลรักษำ
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
 9. ประสำนงำนกับพัสดุโรงเรียนในกำรจ ำหน่ำยพัสดเสื่อมสภำพออกจำกบัญชีพัสดุ 
 10. ประสำนงำนกับหัวหน้ำอำคำร โดยน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงงำนให้ทันเหตุกำรณ์ และควำม
ต้องกำรของบุคลำกรในโรงเรียน 
 11. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสถำนที่แก่บุคคลภำยนอก รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ จัดท ำสถิติกำร
ให้บริกำรและรวบรวมข้อมูล 
 12. ประเมิน สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
 13. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

3. งำนชุมชนสัมพันธ์และบริกำรสำธำรณะ มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
 1. วำงแผนก ำหนดงำน โครงกำรงบประมำณแผนปฏิบัติงำนด้ำนชุมชนสัมพันธ์และบริกำรสำธำรณะ
ตลอดจนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน 



 2. รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือน ำไปใช้ในงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับโรงเรียน
และบริกำรสำธำรณะ 
 3. ให้บริกำรชุมชนในด้ำนข่ำวสำร สุขภำพอนำมัย อำคำรสถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชำกำร 
 4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำชุมชน เช่น กำรบริจำควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ควำมรู้และจัด
นิทรรศกำร 
 5. กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศำสนำและงำนที่เก่ียวกับชุมชน 
 6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งองค์กรต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมำคมฯ มูลนิธิ 
 7. ประสำนและให้บริกำรแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐและเอกชนในด้ำน 
อำคำรสถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลำกร งบประมำณ 
 8. รวบรวมข้อมูล จัดท ำสถิติ 
 9. ประเมินสรุป รำยงำน ผลกำรกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
 10. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

4. งำนธุรกำร ภำระงำน 
 1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือ แจกจ่ำย จัดเก็บรักษำตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
 2. จัดท ำแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปไว้บริกำร 
 3. สรุปประเมินผลและปรับปรุงงำนวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 4. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

5. งำนอำคำรสถำนที่ ภำระงำน 
 1. ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรใช้อำคำรสถำนที่และบริเวณโรงเรียน 
 2. จัดหำวัสดุอุปกรณ์บ ำรุง ดูแลรักษำ อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้
อยู่ในสภำพที่มั่นคง ปลอดภัยและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. ให้บริกำรอำคำรสถำนที่ และบริเวณโรงเรียนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ และชุมชนในกำรจัดกิจกรรม 
 4. ติดตำมตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำ และเอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ 
 5.  สรุปและประเมินผลกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน 
 6. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. จัดท ำโครงกำรพัฒนำโรงเรียน อำคำรเรียน และสถำนที่ภำยในโรงเรียนให้สะอำด สวยงำมเป็น
ระเบียบ 
 2. ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรใช้อำคำรสถำนที่และบริเวณโรงเรียน 
 3. จัดบรรยำกำศภำยในโรงเรียน อำคำรเรียน และอำคำรประกอบให้สวยงำม สะอำด และร่มรื่น 
 4. จัดหำอุปกรณ์ ดูแลรักษำ อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค ปลอดภัยและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5. ประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก ในกำรขอใช้สถำนที่ อำคำร ครุภัณฑ์ 

6. งำนรกัษำควำมปลอดภยั บทบำทหน้ำที่ 
 1. จัดเวรยำม รักษำสถำนที่รำชกำร 



 2. จัดระบบมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัย และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้รับผิดชอบ    
อย่ำงเคร่งครัดพร้อมทั้งด ำเนินกำรประสำนงำน/แก้ปัญหำ กรณีเกิดควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำร 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. จัดเวรครูสุภำพสตรีอยู่ดูแลภำคกลำงวัน และวันหยุดรำชกำร วันละ ๒ คน 
 2. จัดเวรครูสุภำพบุรุษ และนักกำรภำรโรงอยู่ดูแลเวรกลำงคืนทุกวัน 
 3. จัดระบบมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัย และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้รับผิดชอบ    
อย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งด ำเนินกำรประสำนงำน/แก้ปัญหำ กรณีเกิดควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ทำงรำชกำร 

7. งำนอนำมัยโรงเรียน บทบำทหน้ำที่ 
 1. จัดบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยให้กับบุคลำกรตำมมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
 2. บริกำรยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และกำรให้บริกำรห้อง
พยำบำลแก่นักเรียนที่มีปัญหำสุขภำพ รวมทั้งสถิติกำรให้บริกำรและสุขภำพของนักเรียน 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ ป้ำยนิเทศ และกำรตรวจสุขภำพของบุคลำกร 
 4. ประสำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หรือสถำนพยำบำลให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย 
 5. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. ก ำหนดแผนด ำเนินงำน โครงกำรอนำมัยโรงเรียนในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 2. จัดเก็บสถิติข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียน และบุคลำกรที่มำขอรับกำรบริกำร และสถิติ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ต้องน ำส่งโรงพยำบำล 
 3. จัดหำยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น  และกำรให้บริกำรห้อง
พยำบำลแก่นักเรียนที่มีปัญหำสุขภำพ 
 4. มีคู่มือกำรตรวจและบันทึกสุขภำพประจ ำตัวนักเรียน 
 5. จัดท ำบัตรประกันสุขภำพประจ ำตัวนักเรียน 
 6. เผยแพร่ควำมรู้ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข พยำบำล และประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรจัดป้ำยนิเทศ
อย่ำงต่อเนื่องกับควำมเคลื่อนไหวโรคที่ต้องเฝ้ำระวัง 

8. งำนโภชนำกำร บทบำทหน้ำที่ 
 1. ก ำหนดระเบียบในกำรควบคุม ดูแล  กำรจ ำหน่ำยอำหำรและกำรรับประทำนอำหำรในโรงเรียน 
 2. ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นในกำรประกอบอำหำรที่ถูกหลักโภชนำกำรแก่ผู้จ ำหน่ำยอำหำร 
 3. ควบคุมดูแล กำรจ ำหน่ำยอำหำร ให้มีคุณภำพถูกหลักโภชนำกำร 
 4. ควบคุมดูแลรักษำสถำนที่ บรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในโรงอำหำรให้สะอำด ถูกสุขลักษณะ 
 5. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. วำงระเบียบ วิธีกำร และแนวปฏิบัติให้กับผู้ประกอบกำร บุคลำกรและนักเรียน ยึดถือปฏิบัติ        
เช่น กำรประกอบอำหำร รำคำ เวลำ จ ำหน่ำยอำหำร ฯลฯ 
 2. ดูแลสถำนที่จ ำหน่ำย และรับประทำนอำหำรให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 



 3. จัดเตรียมน้ ำดื่ม ควบคุมคุณภำพน้ ำดื่ม น้ ำใช้ในโรงเรียนให้มีคุณภำพสะอำดปลอดภัย 
 4. จัดอบรมให้ควำมรู้ทำงด้ำนโภชนำกำร โดยประสำนงำนกับสำธำรณสุขเพ่ือให้ควำมรู้ที่ถูกต้องกับ
นักเรียน ครู บุคลำกร และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในโรงเรียน 
 5. ประเมินผลงำนสุขำภิบำลโรงอำหำร เพ่ือน ำแนวทำงมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ 

9. งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ บทบำทหน้ำที่ 
 1. ออกระเบียบต่ำงๆ  ของสวัสดิกำรร้ำนค้ำโดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำสถำนศึกษำ  รวมทั้งกำรให้
ควำมรู้สวัสดิกำรร้ำนค้ำแก่สมำชิก 
 2. ควบคุมดูแลกำรจัดกำรทั่วไปให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 
 3. ท ำบัญชีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกเดือนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 4. จัดให้มีคณะกรรมกำรตำมระเบียบสวัสดิกำรร้ำนค้ำโดยกำรให้มีสมำชิกมีส่วนร่วม 
 5. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. บริกำรสวัสดิกำรโรงเรียนอย่ำงทั่วถึงและเหมำะสม 
 2. จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มท่ีมีคุณภำพเพียงพอ เหมำะสมกับควำมต้องกำร 
 3. ท ำบัญชีรับ-จ่ำย เงินและทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

10. งำนโสตทัศนศึกษำ บทบำทหน้ำที่ 
 1 . ส่งเสริม สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี 
 2. จัดศูนย์บริกำรด้ำนโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน และบริกำรชุมชน 
 3. ให้บริกำร อุปกรณ์ แสงเสียง และสื่อทัศนอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอก
หอประชุม ห้องโสตทัศนศึกษำ สตูดิโอ 
 4. จัดหำ ซ่อมบ ำรุงรักษำ และควบคุมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 5. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. วำงแผนด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
 2. จัดท ำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ งำนโสตฯให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 3. อ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรอุปกรณ์โสตฯ ด้ำนต่ำงๆ แก่ครู บุคลำกร และนักเรียน รวมทั้ง
ให้บริกำรชุมชนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 4. บริกำรบันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
 5. ดูแล ปรับปรุง อุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมให้ใช้งำนได้ดีและสะดวกในกำรใช้ 
 6. จัดท ำบันทึกกำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ 

11. งำนสำรสนเทศและเทคโนโลยี มีขอบข่ำยงำนและภำระหน้ำที่คือ 
 1. บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมที่จะ
ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำที่ครอบคลุมภำรกิจด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ         
กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป รวมทั้งงำนสนับสนุนอื่นๆ 
 2. บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและกำรสื่อกำรของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 



 3. บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลของโรงเรียน เช่น กำรดูแล รักษำ จัดเก็บ และประมวลผล ข้อมูลของ
โรงเรียน 
 4. บริหำรจัดกำรฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น ซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ UPS และ Projector   
ทั้งโรงเรียน และเสนอแนะฮำร์ดแวร์ที่เหมำะสม 
 5. บริหำรจัดกำรซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น พัฒนำ ดูแล/ซ่อมบ ำรุง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
ทั้งหมด รวมถึงเว็บไซต์ของโรงเรียน และเสนอแนะซอฟแวร์ที่เหมำะสม 
 6. บริหำรจัดกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เช่น พัฒนำ ดูแล/ซ่อมบ ำรุง ระบบเครือข่ำยทั้งโรงเรียน 
 7. บริหำรจัดกำรบุคลำกร เช่น กำรอบรมและพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนให้ก้ำวทันเทคโนโลยี 

12. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. ก ำกับกำรด ำเนินกิจกำรของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
 3. สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ฯลฯ ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 6. รวบรวมประมวลวิเครำะห์ และสังเครำะห์ ข้อมูลที่จะใช้ในกำรประชุม คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 
 7. สนับสนุนข้อมูล รับทรำบหรือด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 8. ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำชั้นพื้นฐำน 
 9. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทรำบด ำเนินกำรหรือถือปฏิบัติ
แล้วแต่กรณี 
 10. ประสำนงำนด ำเนินงำนตำมมติกำรประชุมในเรื่องกำรอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เร่งรัด กำรด ำเนินกำร
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ 
 11. ติดตำมรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผลงำนประจ ำปี 
 12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

13. กำรรับนักเรียน มีขอบข่ำยงำนและภำระหน้ำที่คือ 
 1. ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำอย่ำงอิสระตำมควำมสนใจ และศักยภำพของผู้เรียน    
ตำมควำมพร้อมของสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนกำรรับนักเรียนที่ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และตำมปฏิทินกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่
ก ำหนดเฉพำะสถำนศึกษำรูปแบบนิติบุคคล 

14. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ มีขอบข่ำยงำนและภำระหน้ำที่คือ 
 1. ก ำหนดแนวทำงกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 



 2. ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำของสถำนศึกษำในทุกด้ำน ซึ่งครอบคลุมถึงกำรประสำนควำมร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หน่วยงำนสถำนประกอบกำร สถำบันสังคมอ่ืน 
และสถำนศึกษำในกำรใชทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำรวมกัน 
 3. ด ำเนินกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

15. งำนยำนพำหนะ มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรรถยนต์รับ-ส่งผู้ป่วยทั้งภำยในและภำยนอกจังหวัด และจัดรถ
บริกำร EMS จัดบริกำรรถยนต์ให้แก่ เจ้ำหน้ำที่ออกบริกำรผู้ป่วยและเจ้ำหน้ำที่งำนทั่วไป ได้แก่ กำรติดต่อ
รำชกำร กำรประชุม และมีหน้ำที่บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบรถยนต์โดยกำรตรวจสอบ สภำพและส่วนต่ำงๆ        
ของรถยนต์ รักษำควำมสะอำดของตัวรถ และต้องด ำเนินกำรควบคุมวำงแผน ก ำกับและพัฒนำคุณภำพของ
กำรให้บริกำรยำนพำหนะ ดังต่อไปนี้ 
 1. กำรจัดรถยนต์และพนักงำนขับรถยนต์ไปปฏิบัติรำชกำรตำมหนังสือสั่งกำร หรือใบอนุญำตกำรใช้
รถยนต์เพื่อไปรำชกำรที่ได้รับอนุมัติแล้ว จำกผู้มีอ ำนำจสั่งกำร 
 2. ควบคุม ดูแล รักษำ และพัฒนำบริเวณพ้ืนที่ในกำรรับผิดชอบให้สะอำด สวยงำม เป็นระเบียบ         
ไมส่่งผลกระทบต่องำนอื่น รวมถึงระบบสำธำรณูปโภค 
 3. ควบคุม ดูแล รักษำวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและมีควำมสะอำด
อยู่เสมอ 
 4. สรุปรำยงำนกำรใช้รถยนต์แต่ละคัน กำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 5. เสนอควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและพัฒนำกำร 
 6. บริกำรยำนพำหนะ ประสำนและแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนยำนพำหนะ 
 7. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 


