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กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 กลุ่มบริหารท่ัวไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุ
ตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การด าเนินงาน
ธุรการ การประชาสัมพันธ์ งานประสานราชการ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดท าส ามะโนนักเรียน การรับนักเรียน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การดูแลสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม งานบริการสาธารณะ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประสานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และบุคลากร การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน งานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา ซึ่งผู้รับผิดชอบงานควรรู้แนวปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
-     งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
-     งานบริการโภชนาการ 
-     งานปฏิคมโรงเรียน 
-     งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
-     งานเวรยามรักษาการณ์ 
-     งานบ้านพักครูและหอพักนักกีฬา  
-     งานโสตฯและงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    
-     งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
-     งานธุรการและงานสารบรรณ 
-     งานภาคีเครือข่าย 
-     งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
-       งานสถานศึกษาปลอดภัย 
-     งานเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน 
-     งานสหกรณ์โรงเรียน 
-     งานนักการภารโรง 
-     งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
-     งานกิจกรรมขยะรีไซเคิล 
-     งานธุรการและสารสนเทศกลุ่ม  
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1.  งานนักการภารโรง 
1. ภารกิจประจ าวันอื่นๆ จะต้องอยู่ประจ า ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีโรงเรียนมอบหมายให้เพื่อความสะดวกในการตามตัว 
2. ต้องเก็บกวาดกระดาษ และตกแต่งบริเวณอาคารอยู่เสมอ 
3. ท าความสะอาดห้องพักครูและห้องน้ าท่ีได้รับมอบหมายให้สะอาดอยู่เสมอ 
4. หมั่นท าความสะอาดห้องน้ า ท้ังครูและนักเรียนให้สะอาด 
5. ปิด-เปิด  อาคารเรียนห้องเรียนท่ีได้รับมอบหมาย 
6. เมื่อพบเห็นส่ิงใดช ารุดเสียหาย ควรซ่อมแซมทันทีหรือรีบรายงานให้หัวหน้าอาคารสถานท่ีทราบ 
7. ซ่อมแซมอาคารหรือครุภัณฑ์ของอาคารท่ีช ารุดในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือตามควรแก่กรณีเวียนหนังสือ ของ

ทางราชการ 
8. จัดหาน้ าด่ืมใส่ภาชนะและคอยเปล่ียนให้สะอาดอยู่เสมอตามห้องพักครูและท าความสะอาดตามจุดน้ าด่ืมของ

นักเรียน 
9. น าขยะจากบริเวณอาคารหรือห้องพักครูท้ิงลงในถังขยะโรงเรียนทุกวัน 
10. ต้องรดน้ าบริเวณอาคารเรียนอยู่เสมอและปลูกซ่อมแซมเมื่อมีต้นไม้ 
11. เมื่อมีกิจธุระเร่งด่วน  ให้โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม 
12. ปิด-เปิดไฟฟ้าบริเวณอาคารเรียน ตามวัน เวลา ทุกวันเมื่อพบว่าช ารุดควรรีบรายงาน  
13. ช่วยดูแลทรัพย์สินของทางโรงเรียนและของครู 
14. ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อละท้ิงหน้าท่ีถือว่ามีความผิด โรงเรียนมีสิทธิ์ลงโทษตามควรแล้วแต่กรณี 
15. ควรมีมารยาท สุภาพเรียบร้อยแก่คณะครูตามสมควร 
16. ต้องอยู่ประจ าอาคารตลอดเวลา หรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
17. ดูแลสวนหย่อมและบริเวณพื้นท่ีรับผิดชอบให้โรงเรียนสวยงามอยู่เสมอ 
18. ให้บริการบุคลากรในโรงเรียนในงานราชการ 
19. ร่วมงานพฒันาต่างๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

2. งานอาคารสถานที่  
๑. บริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือจัดท าผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan)และ

จัด  Big Cleaning Day 
๒. ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสถานท่ีมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม

พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ 
๓. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคาร สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อ

ประโยชน์ต่อการเรียนรู ้
๔. ส ารวจความพึงพอใจจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม

ของโรงเรียน 
๕. การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน ให้ด าเนินการ ดังนี ้
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เป็นสัดส่วน  มีความร่มรื่น    มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม    มีสถานท่ีเล่นกีฬา ออกก าลังกายและพักผ่อน 
มีอากาศท่ีปลอดโปร่ง ไม่เป็นแหล่งมลพิษ   มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   มีทางสัญจรเป็นระเบียบ 
มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต    มีการใช้และบ ารุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

3.  งานบริการโภชนาการ 
1. จัดท าแผนพัฒนาประจ าปีงานบริการโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดสถานท่ีบริเวณโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ครบ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
3. ก ากับ  ควบคุม  ดูแล จัดการ  ตรวจสอบคุณภาพของอาหารเครื่องด่ืมให้มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในระดับดี 
4. ก ากับดูแลกิริยามารยาทในการเข้าแถวซื้ออาหาร  มารยาทในการรับประทานอาหาร  และให้นักเรียน    
    ครู บุคลากรท่ัวไปเก็บภาชนะ  เช่น  ถ้วย  จาน  แก้ว  น าไปวางไว้บริเวณท่ีจัดให้อย่างเรียบร้อย  เป็นต้น 
5. ควบคุมดูแลมาตรฐานระบบสุขาภิบาล  ระบบสาธารณูปโภคของผู้จ าหน่ายอาหารโดยประสานงานกับงาน    

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. จัดบริการน้ าด่ืมท่ีมีมาตรฐาน  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ให้เพียงพอแก่ครูและนักเรียน   
7. จัดเครื่องหรือภาชนะใส่น้ าด่ืมให้เพียงพอกับห้องพักครูและให้เพียงพอกับโรงเรียน 
8.  ด าเนินการจัดบริการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  ชุมชน  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
9. ก ากับ  ควบคุม  นิเทศการด าเนินงานของผู้ประกอบการ  ให้เรียบร้อย  ถูกต้อง  และเป็นธรรม 
10. ควบคุม  ดูแลประโยชน์ท่ัวไปจากผู้ประกอบการ  เช่น  ความเสียสละ  ความสามัคคี  เป็นต้น 
11. ปลุกจิตส านึกท่ีดีให้แก่ผู้ประกอบการ  เช่น  ความเสียสละ  ความสามัคคี  เป็นต้น 
12. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

4.งานพยาบาลและงานอนามัยโรงเรียน/งานอนามัยคุ้มครองผู้บริโภค 
1. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
2. และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน 
4. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
5. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
6. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นไว้บริการให้เพียงพอและจัดท าหลักฐานการจ่าย

ยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
7. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู–อาจารย์และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาลตามความ

จ าเป็น 
8. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
9. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
10. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
11. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนกัเรียนเจ็บป่วย 
12. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
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14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม ชุมชน  

อาสาสมัครสาธารณสุขตลอดจนกิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์และส่ิงเสพติดท้ังหลาย 
16. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงานอนามัย สถิติ

ผู้ใช้ห้องพยาบาลและรวบรวมค าเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ(ถ้ามี) เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
1.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน  นอกหลักสูตร  ให้กับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.  ประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหาร 
3.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
6.  งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
1. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดประสงค์

ของโรงเรียน 
2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 
3. ต้อนรับและบริการผู้มาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียนและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและ

ทางโรงเรียน 
4. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
5. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
6. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
7. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทางส่ือมวลชน 
8. จัดท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความเคล่ือนไหว

ของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 
9. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน

ประชาสัมพันธ์ 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7.  งานเผยแพร่เกียรติประวัติ/เกียรติยศโรงเรียน 
1.  การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ 
 1.1  ด้านวิชาการ     1.2  ด้านคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.3  ด้านกีฬา                  1.4  ด้านศิลปะดนตรี  นาฏศิลป์ 
 1.5  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน    1.6  ความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ 
2.  จัดท าวารสาร  หนังสือ  และแผ่นพับ  ป้าย  ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เกียรติยศของโรงเรียน  ทุกเดือน 
3.  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
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4.  จัดดูแลห้องเกียรติยศ ท าทะเบียนคุมรางวัลต่างๆท่ีโรงเรียนได้รับ 
5.  จัดท าธรรมเนียบ ประวัติผู้บริหาร 
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา 
1.  การด าเนินงานด้านโสตทัศนศึกษา 
  1.1  จัดระบบควบคุมเสียงของโรงเรียน     
   1.2  มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  1.3  มีแนวปฏิบัติและให้บริการโสตทัศนศึกษา        
      1.4  ประเมินผลการจัดการทางโสตทัศนศึกษา 
2.  วางแผน  ส ารวจ  จัดหา  ส่งเสริม  ซ่อมบ ารุง  ควบคุม  เก็บรักษา  การผลิต  การใช้  ให้บริการอุปกรณ์ด้าน

นวัตกรรม โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ 
3.  จัดให้มีเครื่องมือโสตทัศนศึกษายังห้องมัลติมิเดียทุกงาน สาระการเรียนรู้  ห้องสมุด โรงอาหารและห้องประชุม

ปฏิบัติการ 
4.  รายงานการประเมินผลการพัฒนาใช้ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่อของสถานศึกษา 
5.  จัดท าแบบการประเมินการใช้บริการ  จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9.  งานเวรยามรักษาการณ์ 
1.  จัดท าแผนพัฒนา งานรักษาความปลอดภัยและเวรรักษาการณ์ ประจ าปีของโรงเรียน 
2.  ออกค าส่ังเวรยามรักษาการณ์กลางวันท้ังกลางวัน   วันหยุด  ภาคกลางคืนให้ปฏิบัติดังนี้ 
   2.1   โดยเวรยามรักษาการณ์กลางวันและวันหยุดให้ปฏิบัติดังนี้ 
 -  รับมอบเวรยามจากผู้อยู่เวรยามเวลากลางคืน ตรวจสอบ ดูแล ความเรียบร้อยต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 -  รับส่งหนังสือ  และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเร่งด่วน 
 -  บันทึกการมาปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาการณ์ลงในสมุดบันทึกเวรยามรักษาการณ์ประจ าวัน 
 -  มาปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่  เวลา  06.00 น. – 18.00 น.  ของแต่ละวัน 
 - และมอบหมายเวรยามรักษาการณ์ให้ผู้อยู่เวรยามเวลากลางวัน 
     2.2  โดยเวรยามรักษาการณ์กลางคืนและวันหยุดให้ปฏิบัติดังนี้ 
 -  มอบเวรยามจากผู้อยู่เวรเวลากลางวัน  ตรวจสอบ  ดูแล  ความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 -  เปิดไฟสว่างตามท่ีต่าง ๆ ท่ีพิจารณาตามความเหมาะสมและความปลอดภัยกับสถานท่ีราชการ 
 -  ตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยของจุดท่ีเน้นเป็นพิเศษ  เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์  สหกรณ์             

ห้องวิชาการ  ห้องผู้อ านวยการ  ห้องกลุ่มสาระ  เป็นต้น 
 -  บันทึกการมาปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาการณ์ลงในสมุดบันทึกเวรยามรักษาการณ์ประจ าวัน 
 -  มาปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่  เวลา  18.00 น. – 06.00 น.  ของวันถัดไป 
 - และมอบหมายเวรยามรักษาการณ์ให้ผู้อยู่เวรยามเวลากลางวัน 
3.  ควบคุม  ดูแล  รับผิดชอบ  การจัดเวรยามของบุคลากรภายในโรงเรียน 
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4.  ควบคุม  ดูแล  ก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  การปฏิบัติงานของเวรยามรักษาการณ์ 
5.  วางระบบการปฏิบัติงานของเวรยามรักษาการณ์ให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นสากลและปรับปรุง

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
6.  น าระบบการพัฒนาปรับปรุง  น ามาใช้ระบบกล้องวงจรปิดในโรงเรียน  ให้มีประสิทธิภาพ  ด้วยระบบ CCTV  

และน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
7.  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
8.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. งานธุรการและงานสารบรรณ 
1. วางแผนการด าเนินงานด้านธุรการ   ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงาน 
2. จัดหาอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆผ่านระบบ Internet  
4. โต้ตอบหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ 
5. ออกเลขท่ีค าส่ังภายในโรงเรียน  ออกเลขท่ีบันทึกข้อความออกเลขหนังสือส่ง  หนังสือราชการต่างๆ ท่ี

นอกเหนือจากงานกลุ่มต่างๆ                      
6. เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและเอกสารอื่น  ๆ 
7. จัดบริการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางราชการ 
8. จัดเอกสารจากกลุ่มธุรการน าเสนอผู้อ านวยการเพื่อลงนามให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย 
9. ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้อ านวยการลงนามให้ครบถ้วน 
10. ประสานงานเกี่ยวกับหนังสือท่ีส่ังด าเนินการจากผู้อ านวยการไปยังหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
11. จดเป็นบันทึกค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการและประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อด าเนินการ 

ต่อไป 
12. เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการนัดหมายของผู้อ านวยการท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
13. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
14. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกับผู้อ านวยการหรือหน่วยงานต่างๆ 
15. ประสานงานการต้อนรับสมาชิกใหม่การโยกย้ายหน่วยงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
16. ประสานในการแสดงความขอบคุณแก่ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ  ท่ีเหมาะสม 
17. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
18. รับผิดชอบสมุดเย่ียม สมุดนิเทศ เพื่อเสนอผู้มาเย่ียมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
19. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

11.  งานธุรการ,สารบรรณและสารสนเทศ กลุ่มบริหารท่ัวไป  
1. ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือของกลุ่มบริหารท่ัวไป  
2. บันทึกข้อความกลุ่ม  ประสานงานธุรการโรงเรียนเพื่อออกหนังสือส่งไปหน่วยงานอื่นต่อไป 
3. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารท่ัวไป  
4. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารท่ัวไป  
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5. ร่าง/พิมพ์ ส าเนาโต้ตอบหนังสือราชการ 
6. จัดเกบ็หนังสือราชการกลุ่มบริหารท่ัวไป  
7. เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดและรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

12.  งานบริหารอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
๑. ก าหนดแนวทางด าเนินงาน ติดตาม ประสานงาน นิเทศ งานโครงการท่ีมุ้งเน้นพัฒนาผลงาน(PBB) ในงาน

บริหารอาคารประกอบอย่างมีประสิทธิภาพแลพิจารณานโยบายและมาตรการส าคัญเร่งด่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
บริหารอาคารประกอบ 

๒. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับงานบริหารอาคารประกอบของโรงเรียนร่วม
ประชุมงานบริหารท่ัวไป  

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามงานบริหารอาคารประกอบ 
๔. วางแผนควบคุมภายในของงานบริหารอาคารประกอบและรายงานผลการควบคุมภายใน 
๕. ประสานงานกับกลุ่มอื่นๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน(Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการท างานท่ีไม่

จ าเป็น และมุ่งเน้นการบริการท่ีดี พร้อมท้ังจัดแบบประเมินการใช้บริการ 
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสังกัด และผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิด

ภาคเรียนทุกภาคเรียน 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบาทหน้าท่ีและขอบข่ายงาน 
อาคารประกอบ  หมายถึง อาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน อาคารโรงอาคาร อาคารหอประชุม บ้านพักครู/

บ้านพักภารโรง บ้านพักนักเรียน ห้องน้ า-ห้องส้วม อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
๑. อาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
- มีแผน ตารางการใช้และระเบียบการใช้อาคาร 
- มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการใช้ห้องตามแผนและตารางท่ีก าหนด 
- มีการจัดสภาพอาคารประกอบตามหลักการจัดการและมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
- มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
- มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง 
- มีการประเมินอย่างเป็นระบบ 
- มีการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
- สรุปประเมินผลและรายงาน 
๒. อาคารโรงอาหาร ให้ด าเนินการดังนี้ 
- มีอาคารโรงอาหาร 
- จัดให้มีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร 
- มีบุคลากรรับผิดชอบ 
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- จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 
- สภาพการจัดให้บริการเหมาะสม 
- มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร 
- มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะและอยู่ในสภาพท่ีดี 
- มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- มีการจัดงบประมาณสนับสนุนนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
- มีการรวบรวมผลงานและรายงานผล 
- สรุปประเมินผลและรายงานผล 
๓. อาคารหอประชุม / ห้องประชุม ให้ด าเนินการดังนี้ 
- มีหอประชุม / ห้องประชุม 
- จัดให้มีครุภัณฑ์ประจ าหอประชุม / ห้องประชุม 
- มีบุคลากรรับผิดชอบ 
- จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 
- จัดการตามสภาพและให้บริการเหมาะสม 
- มีแผนและมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการใช้หอประชุม / ห้องประชุม ตามแผนและตารางท่ีก าหนดไว้ 
- มีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะและอยู่ในสภาพท่ีดี 
- มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติงาน 
- มีการบันทึกสถิติการใช้ หอประชุม / ห้องประชุม 
- มีการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
- สรุปประเมินผลและรายงาน 
๔. อาคารห้องน้ า-ห้องส้วม ให้ด าเนินการดังนี้ 
- จัดห้องน้ า ห้องส้วม ถูกสุขลักษณะ 
- มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์ 
- มีบุคลากรดูแลรับผิดชอบ 
- จัดการตามสภาพและให้บริการเหมาะสม 
- มีห้องน้ า ห้องส้วมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
- มีค าแนะน าการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม 
- มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ภารโรงนักเรียน คณะสี เป็นต้น 
- มีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะอยู่ในสภาพท่ีดี 
- มีแผนบ ารุงรักษาให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
- มีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ 
- สรุปประเมินผลและรายงาน 
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๕. อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
- มีอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
- มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ประกอบและเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 
- มีบุคลากรดูแลรับผิดชอบ 
- มีสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและบริการเหมาะสม 
- มีแผน ตารางการใช้ และระเบียบการใช้อาคาร 
- มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้อาคารตามแผนและตารางท่ีก าหนด 
- มีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะและอยู่ในสภาพท่ีดี 
- มีแผนการบ ารุงรักษาให้สามารถให้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติ 
- สรุปประเมินผลและรายงาน 

13.งานบริหารห้องเรียน  
๑. ก าหนดแนวทางด าเนินงาน ติดตาม ประสานงาน นิเทศ งานโครงการท่ีมุ่งเน้นผลงาน(PBB)ในงานบริหาร

ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณานโยบายและมาตรการส าคัญเร่งด่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารงาน
ห้องเรียน 

๒. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารห้องเรียนของโรงเรียนร่วมประชุมงาน
บริหารท่ัวไป 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามงานบริหารห้องเรียน 
๔. วางระบบควบคุมภายในของบริหารงานห้องเรียนและรายงานผลการควบคุมภายใน 
๕. ประสานงานกับกลุ่มอื่นๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน(Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการท างานท่ีไม่

จ าเป็น และมุ่งเน้นการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสังกัด และผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิด

ภาคเรียนทุกภาคเรียน 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบาทหน้าท่ีและขอบข่ายงาน 
๑. การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน ให้ด าเนินการดังนี ้
-  ให้มีแสงสว่างเพียงพอ      
-  มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
-  มีความตกแตกท่ีสวยงาม       
-  มีบรรยากาศทางวิชาการ  
-  ไม่แออัด โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ประจ าห้องมีสภาพดี   
- มีส่ือและอุปกรณ์การสอนท่ีจ าเป็นประจ าห้อง 
- มีความเป็นระเบียบ   
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- ระบบ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี 
- มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีเครื่องอ านวยความสะดวกและส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยตามความจ าเป็น พัดลม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
๒.การใช้ประโยชน์และการดูแลบ ารุงรักษาห้องเรยีน ให้ด าเนินการดังนี้ 
- มีแผนและระเบียบการใช้ห้องเรียน                  
- มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการใช้ห้องตามแผนท่ีก าหนด                
- มกีารดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
 - มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ          
- มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการมีการประกวดเพื่อยกย่อชมเชยและการ

เสริมแรงทางบก 
 - สรุปประเมินผลและรายงานผล 

14. งานบริหารห้องบริการและห้องพิเศษ       
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๑. ก าหนดแนวทางด าเนินงาน ติดตาม ประสานงาน นิเทศ งานโครงการท่ีมุ่งเน้นผลงาน(PBB) ในงานบริการห้อง

บริการและห้องพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณานโยบายและมาตรการส าคัญเร่งด่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
บริหารห้องบริการ 

๒. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับงานบริหารห้องบริการและห้องพิเศษของโรงเรียน
ร่วมประชุมงานบริหารท่ัวไป 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามงานบริหารห้องบริการและห้องพิเศษ 
๔. วางระบบควบคุมภายในของงานบริการห้องบริการและห้องพิเศษและรายงานผลการควบคุมภายใน 
๕. ประสานงานกับกลุ่มอื่นๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน(Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการท างานท่ีไม่

จ าเป็น และมุ่งเน้นการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสังกัด และผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิด

ภาคเรียนทุกภาคภาคเรียน 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบาทหน้าท่ีและขอบข่ายงาน 
 ห้องบริการและห้องพิเศษ หมายถึง ห้องบริการ / ห้องผู้อ านวยการ ห้องงานวิชาการ ห้องงานบุคคล ห้องงาน

งบประมาณ ห้องงานบริหารท่ัวไป ห้องงานกิจกรรมนักเรียน ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องพยาบาล 
ห้องสมุด ห้อง ICT ต่างๆ/ ห้องเรียนไฮเทค ห้องบริการส่ือมัลติมีเดีย ห้องกิจกรรมสหกรณ์ ห้องสวัสดิการ
ร้านค้า ธนาคารโรงเรียน ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องนันทนาการ ห้องคณะกรรมการนักเรียน ห้องศาสนศึกษา/
ห้องปฏิบัติศาสนา ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน ให้ด าเนินการดังนี ้
- ให้มีแสงสว่างเพียงพอ   - มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
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- มีการตกแต่งท่ีสวยงาม    - มีบรรยากาศทางวิชาการ 
- ไม่แออัด โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ประจ าห้องมีสภาพดี - มีระเบียบปฏิบัติ 
- มีป้ายนิเทศแสดงค าแนะน าการใช้ห้อง  - มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีเครื่องอ านวยความสะดวกและส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยตามความจ าเป็น เช่น พัดลม คอมพิวเตอร์  
๒.  การใช้ประโยชน์และการดูแลบ ารุงรักษาห้องบริการและห้องพิเศษ ให้ด าเนินการดังนี ้
          - มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง            - มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
          - มีการใช้ห้องตามแผนและตารางท่ีก าหนด           - มีการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบ 
          - มีการประกวดเพื่อยกย่องชมเชยและการเสริมแรงทางบวก          - มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง 
          - มีการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการปะชาสัมพันธ์  - สรุปประเมินผลและรายงานผล 
          - มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 

๑5.งานชุมชนภาคีเครือข่าย 
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีจะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. จดรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
๕. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัดการด าเนินการและ 
๖. รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

16. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีจะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. จดรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
๕. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัดการด าเนินการและ 
๖. รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
17.งานปฏิคมโรงเรียน 
1. จัดท าแผนและออกแบบด าเนินการตามแผน  จัดระบบการบริการงานปฏิคม 
2. จัดการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาเย่ียมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
3. ให้บริการน้ าด่ืม  อาหารว่างเมื่อมีแขกมาเย่ียมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเมื่อ

มีกิจกรรมการประเมิน 
4. ให้บริการการจัดการเรื่องอาหาร  เมื่อโรงเรียนมีกจิกรรมงานเล้ียงในเทศกาลต่าง ๆ  
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5. สรุปผลการด าเนินงานปฏิคมโรงเรียน  แล้วรายงานผู้บริหารทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง   
6. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

18.  งานบ้านพักครู 
1. ดูแลความสะอาดบริเวณบ้านพักครู 
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางโรงเรียน  ซึ่งรวมถึงวสัดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดท่ีอยู่ภายในและ  

ภายนอกอาคารมิให้สูญหาย  ซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
3. รับผิดชอบดูแลสอดส่องให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและชีวิตของบุคลากรของโรงเรียน 
4. บันทึกผลการปฏิบัติงาน  รวบรวมปัญหาเสนอหัวหน้างาน 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
19.  งานสหกรณ์โรงเรียน 
1. การจัดระบบบริหารงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักการสหกรณ์และนโยบายของโรงเรียน 
2. การจัดหาสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูกไว้บริการแก่สมาชิก 
3. การจัดท าระบบบัญชีร้านค้าอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน/เอกสาร     
    เป็นลายลักษณ์อักษร 
4. การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารทุกภาคเรียน 
5. การปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

20.  งานประเมินผลงานบริหารท่ัวไป 
1. จัดท าแผนพัฒนา  งานประเมินผลงานบริหารท่ัวไป  ประจ าปีของโรงเรียน 
2. จัดท า / รวบรวม / เผยแพร่เอกสารและผลงานของงานท่ีสังกัดในกลุ่มบริหารท่ัวไป  
3. รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารสนเทศของงาน 
4. ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการและสารสนเทศของงาน 
5. จัดท าแบบประเมินงานต่าง ในกลุ่มบริหารท่ัวไป  
6. จัดท ารายงานประจ าปีของงาน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

21. งานกิจกรรมขยะรีไซเคิล 
๑. ศึกษาวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา ด าเนินการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางก่อนน าไปสู่กระบวนการก าจัดต่อไป 
๒. ตรวจให้คะแนนควบคุมก ากับและติดตาม ให้ครูและบุคลากรในส านักงาน ท า ๕ ส ส านักงานให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย เข้าตรวจเยี่ยมทุกส้ินเดือน 
๓. ตรวจให้คะแนนควบคุมก ากับและติดตาม ให้ครูประจ าช้ันและนักเรียนร่วมกนัท าความสะอาด และน าขยะไป

เทท้ิงให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๔. รวบรวมคะแนนหลังการตรวจเย่ียม จัดท าเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนท่ีมีผลการประเมินเยี่ยมทุกส้ินเดือน 
๕. จัดให้มีเสียงตามสาย และให้ความรู้ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องหน้าเสาธงสัปดาห์ล่ะครั้ง 
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๖. จัดให้มีการประกวดค าขวัญ ประกวดภาพระบายสี ป้ายรณรงค์ และบอร์ดให้ความรู้แก่นักเรียน 
๗. สร้างให้มีนักเรียนแกนน าและเครือข่ายตาวิเศษ เพื่อส่งเสริมสร้างนักเรียนในการท้ิงขยะให้ถูกท่ีและเป็น

ระเบียบ 

22. งานเลขานุการกลุ่มบริหารท่ัวไป  
1. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป  
2. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่างๆ ท่ีกลุ่มงานต่างๆ เสนอมาเพื่อโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
3. กรอกแบบรายงาน ข้อมูลสถิติต่างๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการกลุ่มบริหารท่ัวไป  
4. ติดตาม สรุป รายงาน การด าเนินโครงการต่างๆ รว่มกับงานพัฒนาระบบเครือข่าย 
5. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 


