


การบริหารงานทั่วไป 

นายอารีย์  วรีะเจริญ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัสุทธิวราราม 



การบริหารทั่วไป 
        การบริหารทัว่ไป หมายถึง การด าเนินการเกีย่วกบัการบริหารงานธุรการและงาน
สารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ  การเงนิ การบัญชี  งาน
พสัดุ และระบบควมคุมภายใน  ทีด่ าเนินการถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

           ขอบข่ายการบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไปเป็นกลุ่มงานใหม่ กลุ่มงานเดมิ คอื กลุ่มงานของอาคารสถานที ่งาน
ธุรการ งานกจิการนักเรียน และกลุ่มงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน น ามารวมกนัแล้ว
จัดเป็นกลุ่มงานใหม่ช่ือกลุ่มงานนีว่้า กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป ในกลุ่มงานบริหารงาน
ทัว่ไปได้จัดเป็นกลุ่มงานทีม่ขีอบข่ายของงานดงันี ้คอื 
 



(1) การพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
(2) การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
(3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
(4) งานวจิัยเพือ่พฒันานโยบายและแผน 
(5) การจัดระบบการบริหารและพฒันาองค์กร 
(6) การพฒันามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(7) งานเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
(8) การด าเนินงานธุรการ 



(9) การดูแลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
(10) การจดัท าส ามะโนผู้เรียน 
(11) การรับนักเรียน 
(12) การเสนอความเห็นเกีย่วกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยุบ รวมหรือเลกิ สถานศึกษา 
(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 
(14) การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
(15) การทัศนศึกษา 
(16) งานกจิการนักเรียน 
(17) การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
 



(18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจดัการศึกษาของ  
        บุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอืน่ที ่            
        จัดการศึกษา 
(19) งานประสานราชการกบัส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิน่ 
(20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(21) การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
(22) แนวทางการจัดกจิกรรมเพือ่ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน 
        การลงโทษนักเรียน 
 



กระบวนการจดัท าแผนพฒันา 

วสิยัทศัน์ ภาพความส าเรจ็ที่ตอ้งการใหเ้กดิในอนาคต  

คุณลกัษณะที่ตอ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน อตัลกัษณ์ 

มาตรฐานสถานศึกษา 

แผนพฒันา 

แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษา+อตัลกัษณ์+มาตรการสง่เสรมิ 

มาตรฐานสถานศึกษา+ขอ้เสนอแนะของ สมศ. 

โครงการ/กจิกรรม 

นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล รายงานผล การนิเทศภายใน 

เป้าหมายการจดัการศึกษา คุณลกัษณะ + ผลสมัฤทธิ์ (ดี+เก่ง) 



ตอ้งชดัเจน ทา้ทาย มีพลงัและมีความเป็นไปได ้ 

ดูสภาพปจัจุบนั วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย ความตอ้งการ 

วสิยัทศัน์ 

ตวัอย่าง 

โรงเรยีนชัน้น า นกัเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

นักเรยีนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
ส านึกในความเป็นไทย นอ้มน าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สูค่วามเป็นสากล  



อตัลกัษณ์ 

นักเรยีนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
ส านึกในความเป็นไทย นอ้มน าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สูค่วามเป็นสากล  

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ 

ส านึกในความเป็นไทย  

เศรษฐกจิพอเพยีง 

มารยาทงาม  ยิ้มงา่ย  ไหวส้วย 

ขยนั อดทน ประหยดั รบัผิดชอบ 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 



มาตรฐานสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา 

อตัลกัษณ์ 

มาตรการสง่เสรมิ 

มารยาทงาม  ยิ้มงา่ย  ไหวส้วย 

ป้องกนัสิง่เสพตดิ / เศรษฐกจิพอเพยีง / อนุรกัษพ์ลงังาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(เพิ่มมาตรฐาน หรอื ตวับ่งช้ี) 



แผนพฒันาการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ขอ้เสนอแนะของ สมศ. 

แผนปฏบิตัิการประจ าปี 



แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

โครงการ/กจิกรรม 

โครงสรา้งการบรหิาร / ผูร้บัผิดชอบ 

นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล รายงานผล 

สอดคลอ้งกบั 

มาตรฐาน

สถานศึกษา 

ขอ้ใด 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 



รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ช่ือโครงการ 

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ปญัหา/อปุสรรค 

ขอ้เสนอแนะ 



นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 

การนิเทศภายใน 

คณะกรรมการนิเทศภายใน 

ปฏทินิการนิเทศภายใน 

เครื่องมือการนิเทศภายใน 

รายงานผลการนิเทศภายใน 



รูปแบบการท าแผนพฒันาการศึกษา 

สว่นที่ 1 
ขอ้มูลพื้นฐาน  

สว่นที่ 2 
ทศิทางการพฒันา   

สว่นที่ 3 
แนวทางการพฒันา 

สว่นที่ 4 
การนิเทศ ตดิตาม ผลการด าเนินงาน 

วิสยัทศัน์,พนัธกจิ,เป้าหมาย,กลยทุธ ์

บรบิท,ครู,นักเรยีน,ผลการประเมิน 

ผลการวิเคราะห ์(SWOT) ฯลฯ 

กลยทุธ/์กจิกรรม,โครงการ/มาตรฐานใด 

ปฏทินิ/กจิกรรม,เครื่องมือ/ผูร้บัผิดชอบ 



สรุป 

รายงานผล 

วเิคราะห ์

ก าหนดเป้าหมาย 

ในการพฒันา 

ผูบ้รหิาร/ครู/ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

วางแผน  

ท าแผนพฒันา  

แผนปฏบิตัิการ มอบหมาย 

ผูร้บัผิดชอบ 

ด าเนินการ 

นิเทศ ติดตาม  

ตรวจสอบ 

ประเมินผล 

ภารกจิปกติของการบรหิารจดัการศึกษา 



เป้าหมาย คือ  

คณุภาพการศึกษา 
มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

ขัน้พื้นฐาน 

ระบบประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา 

1.ก าหนด 

มาตรฐาน 

2.จดัท า

แผนพฒันาตาม

มาตรฐาน 

3.จดัระบบ 

บรหิาร 

และสารสนเทศ 

4.ด าเนินงาน 

ตามแผนพฒันา 

5.ติดตาม 

ตรวจสอบ 

คณุภาพ 

6.ประเมิน 

คณุภาพภายใน 

ตามมาตรฐาน 

7.รายงาน 

การประเมิน 

คณุภาพภายใน 

8.พฒันา 

คณุภาพ 

อย่างต่อเน่ือง 

ขบัเคลื่อน 



การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การจดัท าแผนพฒันาการศึกษา 

การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 

การด าเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษา 

การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

การจดัท ารายงานประจ าปี (SAR) 

 มาตรฐาน + อตัลกัษณ์  
+มาตรการสง่เสรมิ 

มาตรฐานสถานศึกษา+ค าแนะน า      
กรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

โครงสรา้ง/ผูร้บัผิดชอบโครงการ/กจิกรรม 
สารสนเทศ (เอกสาร/แฟ้มงาน/ICT) 

ผูร้บัผิดชอบด าเนินการตาม 

โครงการ/กจิกรรม 

ติดตามตรวจสอบ(นิเทศภายใน) 

รายงานเพือ่ปรบัปรุง/พฒันา 

คณะกรรมการประเมิน 
 

สรุป/จดัท ารายงานเสนอกรรมการสถานศึกษา/

เผยแพร ่

น าผลมาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ 

พฒันางาน เผยแพร่ 

การจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามภาวะปกติ 

การพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ือง 



แนวทางการนิเทศ 

ตรวจสอบมาตรฐานสถานศึกษา  ม./อตัลกัษณ์/มาตรการสง่เสริม 

ตรวจสอบแผนพฒันาการศึกษา 

แผนปฏบิตักิาร มีโครงการ/กจิกรรม 

: มาตรฐานสถานศึกษา/ค าแนะน า 
สมศ. 

ตรวจสอบโครงสรา้งการบรหิาร 

ระบบสารสนเทศ 

โครงสรา้งการบริหาร  

ค าส ัง่มอบหมายงานชดัเจน 

แฟ้มเอกสาร  

การตดิตาม ตรวจสอบคณุภาพ การนิเทศภายใน/รายงานผล 

ตรวจสอบการท า SAR  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสถานศึกษา 



อตัลกัษณ์ 

เอกลกัษณ์ 

ผลที่เกดิข้ึนกบัผูเ้รยีนตามปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ 

ความส าเรจ็ตามจุดเนน้และจุดเด่นที่สะทอ้นใหเ้หน็เป็น

ลกัษณะโดดเด่นเป็นหน่ึงของสถานศึกษา 

การก าหนดอตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ 



2.จดัท า

แผนพฒันา

ตามมาตรฐาน 

1.ก าหนด

มาตรฐาน 

4.ด าเนินงาน

ตาม

แผนพฒันา 

3.จดัระบบ

บรหิารและ

สารสนเทศ 

6.ประเมิน

คุณภาพ

ภายในตาม

มาตรฐาน 

5.ตดิตาม

ตรวจสอบ

คุณภาพ

การศึกษา 

8.พฒันา

คุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง 

7.รายงานการ

ประเมิน

คุณภาพ

ภายใน 

หลกัเกณฑ ์และวธิีการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษา 



วเิคราะห ์

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์ 

มาตรการสง่เสรมิ 

ศกัยภาพของผูเ้รยีน/ชุมชน/ทอ้งถิ่น 

มาตรฐาน 

สถานศึกษา 

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาชาติ.pdf
D:/ประกันภายใน/ประกันขั้นพื้นฐาน.ppt


2.การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระยะ 3, 4, 5 ปี 

- SWOT 

แผนพฒันาการ

จดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 1.มีจุดเนน้ที่ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

2.มีกจิกรรมตามกรอบเวลา สถานที่ 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

3.ติดตาม ตรวจสอบ ความกา้วหนา้ 

4.การประเมินตนเอง เพื่อรายงานประจ าปี 

(SAR) 

แผนปฏบิตักิาร

ประจ าปี 



1.แต่งต ัง้คณะท างาน 

 คณะบคุคลจากหลายฝ่ายทัง้ในและนอกสถานศึกษา 

2.รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบัสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา  

 - ขอ้มูลดา้นกฎหมาย นโยบาย และอืน่ ๆ 

 - ขอ้มูลดา้นคุณภาพผูเ้รยีน  ดา้นการจดัการศึกษา ดา้นการสรา้งสงัคมแห่ง

การเรยีนรู ้ 

 - ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  ดา้นมาตรการสง่เสรมิ 

ขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการสถานศึกษา 



3.การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัสภาพภายในและสภาพ

ภายนอกของสถานศึกษา  : SWOT Analysis 

4.การน าผลการวเิคราะหส์ภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา 

ประมวลเป็นวิสยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายของสถานศึกษา 

5.ก าหนดกลยทุธ ์ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ และช่ือโครงการ/กจิกรรม 

6.จดัท าเอกสารรูปเล่ม แผนพฒันาการจดัการศึกษา 

7.จดัท าแผนปฏบิตัิการประจ าปี 



3.การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 

การจดัระบบบรหิาร การจดัระบบสารสนเทศ 

เนน้การมีสว่นร่วม 

ท างานแบบบูรณาการ 

PDCA 

SBM 

TQM 

โครงสรา้งชดัเจน หมวดหมู่ 

ครอบคลมุ 

เพยีงพอ 

สบืคน้งา่ย รวดเรว็ 

แฟ้มเอกสาร, 

ICT 

1.ผูเ้รยีน 

2. ครู 
3. การบริหาร 

D:/ฐานข้อมูลสารสนเทศ/ฐานข้อมูลสารสนเทศ/หน้าหลักข้อมูลสารสนเทศ.xls


1.การรวบรวมขอ้มูล 

2.การตรวจสอบขอ้มูล ถกูตอ้ง ความสมบูรณ์และความเป็นปจัจุบนั 

3.การประมวลผลขอ้มูล  ค่ารอ้ยละ อตัราสว่น สดัสว่น ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การแจกแจงความถี่ 

4.การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ ชดัเจน มีความกะทดัรดั  

ตรงกบัความตอ้งการและสะดวกต่อการน าไปใช ้

น าเสนอเป็น ตาราง แผนภาพ  กราฟ หรอืการบรรยายเป็นความเรยีง  

5.การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ 

กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 



4.การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา 

ผูบ้รหิาร ครู 

อ านวยความสะดวก 

สนบัสนุนทรพัยากร 

สง่เสรมิ 

นิเทศ ก ากบั ติดตาม 

ใหข้วญั ก าลงัใจ 

สอนเตม็ศกัยภาพ เตม็เวลา 

ปฏบิตัิงานตามแผนงาน/โครงการ 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ภาคภมูิใจในความส าเรจ็รว่มกนั 



5.การตดิตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

เป้าหมาย ตรวจสอบความกา้วหนา้ 

จดัท ารายงาน/เสนอแนะมาตรการ 

จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 

การติดตาม -ก าหนดผูร้บัผิดชอบติดตาม ตรวจสอบ 

คณุภาพอย่างนอ้ยภาคเรยีนละ 1 คร ัง้ 

-ประเมินคณุภาพภายในอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

ส านกังานเขตพื้นที่ อย่างนอ้ย 1 คร ัง้ทกุ 3 ปี  



แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

(นิเทศภายใน) 

ด าเนินติดตาม ตรวจสอบ 

รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ 

พฒันาอย่างต่อเน่ือง 



ผูป้ระเมิน บคุลากรภายในสถานศึกษาหรอืผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ภาพความส าเรจ็ คณุภาพผูเ้รยีน 

คณุภาพการบรหิารจดัการ 

ประเมินตนเอง 

6.การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 



2.ขัน้การด าเนินงาน  

- การวางแผนการปฏบิตังิาน (P) 

- การด าเนินการตามแผน (D) 

- การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C) 

- การน าผลการประเมินคณุภาพภายในมาปรบัปรุง (A)  

ขัน้ตอนการประเมินคณุภาพภายใน 

3.ขัน้การจดัท ารายงานผลการประเมิน 

-รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

-เขียนรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

1.ขัน้การเตรยีมการ 

 - การเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรทกุคน 

 - แต่งต ัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างาน  



7.การจดัท ารายงานประจ าปี 

ที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน 

น าผลจากการประเมิน 

คณุภาพภายใน 

มาจดัท ารายงาน 

สรุปรายงานโครงการ/กจิกรรม 

สรุปรายงานโครงการ/กจิกรรม 

สรุปรายงานโครงการ/กจิกรรม 

มาตรฐานสถานศึกษา 

สรุปรายงานโครงการ/กจิกรรม 

สรุปรายงานโครงการ/กจิกรรม มาตรฐานสถานศึกษา 

สรุปรายงานโครงการ/กจิกรรม 



1.แต่งตัง้คณะท างานจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

2.รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ วเิคราะห ์และแปลผล 

3.เขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

4.น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

5.รายงานและเปิดเผยต่อผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ขัน้ตอนการจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 



รายงานผลการปฏบิตังิาน 

ประจ าปี 

- ผลการจดัการเรยีนการสอน 

- ผลการด าเนินงาน 

  ตามโครงการ 

- งานอืน่ๆที่ไดร้บัมอบหมาย 

สรุป 

 

รายงาน 

ประจ าปี 

ของสถานศึกษา 

(SAR) 

 

รายงานผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ขอ้มูล 

ประเมินภายนอก 

ครูหรอืบคุลากรที่เกี่ยวขอ้ง 



ความยัง่ยนืของกจิกรรม/โครงการ ปรบัเปลี่ยน ดีข้ึน อย่างสม า่เสมอ 

สถานศึกษา 

สรา้งจติส านึก : วฒันธรรมการท างานปกต ิ

ก าหนดมาตรฐานที่แสดงถงึ อตัลกัษณ์ 

ของสถานศึกษา เพื่อความรูส้กึเป็นเจา้ของร่วมกนั 

น าผลการประเมินคณุภาพภายในไปใชใ้นการปรบัปรุง

พฒันาโดยการใชข้อ้มูลสารสนเทศ 

พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแหง่

การเรยีนรู ้

8.การพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 



โครงสร้างการบริหารโรงเรียน (SBM) 
: บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ  
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

  



โครงสรา้งการบริหารโรงเรียน 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูช้่วยรองฯกลุ่มบริหารงานทัว่ไป ๑ ผูช้่วยรองฯกลุ่มบริหารงานทัว่ไป ๒ 

• งานส านักงานผูอ้ านวยการ 

• งานธุรการ และ e-office 

• งานสมัพนัธชุ์มชน 

องคก์รสนับสนุนฯ 

• งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

• งานก ากบั ดแูลบา้นพกัครแูละบุคลากร 

• งานโสตทศันศึกษา 

• งานโภชนาการ 

• งานอนามยัโรงเรียน 

• งานยานพาหนะ 

• งานวิทยุส่ือสาร 

รองฯกลุม่บริหารทัว่ไป 

• งานประชาสมัพนัธ ์

• งานเครือขา่ยองคก์รสนับสนุนการจดั 

  การศึกษา 

• งานพฒันาระบบเครือขา่ยเทคโนโลยี 

• งานก ากบั ดแูละระบบสาธารณูปโภค 



   

 
    
    

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 

• งานส านักงาน   
ผูอ้ านวยการ 

• จัดท าปฏิทิ นนัดหมาย ข้อราชการของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

• ประสานงานข้อราชการกับบุคคล หน่วยงาน
ตามค าสัง่ผู้อ านวยการโรงเรียน 

• จดับุคคลไปร่วมประชุมกับผู้อ านวยการเพ่ือ
จดบนัทกึการประชมุ 

• ดแูลความเรียบร้อยส านกังานผู้อ านวยการ 

• การปฏิบั ติข ้อราชการของผู ้อ านวยการถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัเวลา 

• การประสานงานขอ้ราชการต่างๆเป็นไปดว้ยความ
เรียบรอ้ย 

• ขอ้สรุปของการประชุมขอ้ราชการต่างถูกตอ้ง น าไป
ปฏิบติัไดอ้ยา่งครบถว้ย 

• ส า นักงานผู ้อ านวยการสะอาด เ รียบร้อย ถู ก
สุขลกัษณะ และเป็นระบบ 



     
   

1.มีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการและ
จัดท าเป็นคู่มือ ประชาสัมพันธ์ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ทราบ 

2.มีการด าเนินการงานธุรการตาม
ระบบ โดยยึดหลักความถูกต้อง 
รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า 

3.เก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อ
สะดวกในการค้นคว้า 

 

4.พัฒนางาน โดยใช้ระบบe-office 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือ
ลดขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

 

 

 

2. ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

3.ด าเนินการได้ครบถ้วนตามระเบียบงานสาร
บรรณ สามารถตรวจสอบ และติดตามเรื่องได้
อย่างรวดเร็ว  

4 .ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 

• งานธุรการ และ 

e-office 



งานสวัสดิการ
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

1. วางแผนการด าเนินงาน
สวัสดิการ 
2. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
การท าบัญชีรายรับ รายจ่าย  
3. จัดสวัสดิการอาหาร และ
เครื่องดื่ม ในโอกาสที่มีการประชุม 
หรือกิจกรรมพิเศษ 

 

1. การปฎิบัติงานมีความถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา 

2. รายรับ รายจ่าย มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

3. มีความคล่องตัวในการปฎิบัติงาน สร้าง
ความพึงพอใจในการได้รับบริการ 

กลุ่ม/งาน หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบตังิาน 



     
   

1.ติดต่อประสานงานคณะกรรมการ 
2.รายงานผลการปฏิบติังานของ
โรงเรียนตามความเหมาะสม 
 
3.เสนอแผนการประชุม จดัระเบียบ
วาระการประชุม และด าเนินการ
สนบัสนุนการประชุมตั้งแต่
เตรียมการก่อนการประชุม ระหวา่ง
การประชุม สรุปรายงานการ
ประชุม และแจง้รายงานการประชุม
ตามระเบียบ 

1. ด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 

รับทราบและพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงาน 

3. คณะกรรมการเสนอแนวทางและมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการดา้นวชิาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 

• งานเค รือข่ าย
องค์กรสนับสนุน

การจดัการศึกษา 

 

*งาน 

คณะกรรมการ

สถาน 

* ส ม า ค ม

ผูป้กครองและคร ู



กลุ่ม/งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฎิบัติงาน 

งานสัมพันธ์
ชุมชน 

1. วางแผนการด าเนินงาน
สัมพันธ์ชุมชน 
 

2. ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
 

3. ให้ความรู้และรณรงค์ด้าน
สาธารณสุข ภัยจากสาร
เสพติด 

4. จัดกิจกรรมร่วมกับวัด 
ชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่ใกล้เคียง 

1. มีแผนด าเนินงานด้านสัมพันธ์ชุมชน
สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการของ
โรงเรียน 

2. บุคลากรปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ 

3.    ชุมชนได้รับความรู้ วิธีป้องกันภัยจาก
สารเสพติด 

4.     โรงเรียน วัด ชุมชน หน่วยงาน
ราชการได้รับประโยชน์จากการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

 

 

 

 



กลุ่ม/งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฎิบัติงาน 

งานสัมพันธ์
ชุมชน 
 

5.       มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน และร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาและวัน
ส าคัญอื่น ๆ 

6.       สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนและองค์กรต่างๆ  

5. หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ชุมชน และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  

 

6. โรงเรียน วัด ชุมชน หน่วยงานราชการ มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 



กลุ่ม/งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฎิบัติงาน 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
 

1. วางแผนการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ 

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง
อ านวยความสะดวกในการ
ปฎิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

3. รับแจ้งข่าวสารแก่บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้อง 

4. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน ผ่าน
สื่อหลากหลาย และจัดท า
หนังสือวารสาร,เอกสาร 

5. จัดท าป้ายต้อนรับ 

1. มีแผนการด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับการ
บริหารงานของโรงเรียน 

2. มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวก 
ในการปฎิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
อย่างพอเพียงและทันสมัย 

3. มีการแจ้งข่าวสารแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง  

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึงเป้าหมาย 

5. โรงเรียนสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อ
บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 



     
   

งานพัฒนาระบบ
เครือข่าย
เทคโนโลย ี

 

1. ซ่อมบ ารุง  ปรับปรุงอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้กับ
ผู้เรียน และครูผู้ใช้  ให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

-   จัดให้มีระบบการซ่อมบ ารุง  ปรับปรุง
อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา  และจัดหา
ทดแทนให้มีความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 



     
   

งานอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

 

1. วางแผนการด าเนินงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียนและปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

2. ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบใน
การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา 
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ให้สวยงามและปลอดภัย 

3. ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติใน
การใช้อาคารสถานที่ และ
ควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

 

 

- มีแผนการด าเนินงานรายปีที่สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน  และมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามที่แผนก าหนดไว้ 

 

- มีการแบ่งพื้นที่และบริเวณความ
รับผิดชอบให้กับนักการ  แม่บ้าน  อย่าง
ชัดเจน  ในการดูแล  บ ารุงรักษา  อาคาร
สถานที่และส่ิงแวดล้อมให้สวยงามและมี
ความปลอดภัย 

- จัดระเบียบการขอใช้อาคารสถานที่ให้
ถูกต้องและเป็นระบบ 

 

 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 



     
   

4. ก ากับดูแล การใช้และการซ่อม
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ า 
โทรศัพท์ 

5. จัดหาโต๊ะเก้าอ้ี นักเรียน และ
ครูให้เพียงพอ จัดสถานที่
พักผ่อนและท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ให้เหมาะสม 

6. ควบคุมดูแลติดตาม การ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า/
ลูกจ้างชั่วคราวให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

-     มีการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

-    โต๊ะเก้าอ้ีและสถานที่ต่างๆมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน 

 

- ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราว มีการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 



กลุ่ม/งาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

7.     ประสานงานและอ านวยความ
สะดวกในการจัดสถานที่ จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
และให้บริการแก่บุคคลและ
องค์กรภายนอก 

8.     ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

 

 

 

- จัดระบบการประสานงานและอ านวย
ความสะดวกในการจัดสถานที่ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้บริการแก่
บุคคลและองค์กรภายนอก  อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

-     มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายปี
และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 



     
   

งานดูแลบ้านพัก
นักการ  คนงาน  
และบุคลากร 

 

1.  จัดท าแบบขออนุญาต  สัญญา   
     ข้อตกลงการขออาศัยอยู่ใน  
     บ้านพักของโรงเรียน 
2.  ก าหนดเกณฑ์  กติกาต่างๆใน  
     การเข้าพักอาศัยบ้านพักขอ 
    โรงเรียน  โดยผ่านความเห็นชอบ  
    ของฝ่ายบริหารโรงเรียน 
3.  จัดให้มีผู้แทนที่อาศัยบ้านพัก 
     ของโรงเรียน  เพื่อประสานงาน  
     การจัดระบบดูแลบ้านพักใน 
    โรงเรียน 

 

 

-   มีแบบขออนุญาต  สัญญาข้อตกลงการ 
     ขออาศัยอยู่ในบ้านพักของโรงเรียน 
  
 -   ก าหนดเกณฑ์  กติกาต่างๆในการเข้าพัก 
      อาศัยบ้านพักของโรงเรียนไว้เป็นลาย 
      ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
  
 
-   มีผู้แทนที่อาศัยบ้านพักของโรงเรียน  
     เพื่อประสานงานการจัดระบบดูแล    
     บ้านพักในโรงเรียน 

 

 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 



     
   

4. ควบคุมการจัดระเบียบบ้านพัก 
ตลอดจนการรักษาภูมิทัศน์  
สภาพแวดล้อม  ความสะอาด
บริเวณบ้านพัก 

5. รายงานการกระท าใดๆ  ที่ท า
ให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของโรงเรียน  หรือสร้างความ
เดือดร้อนต่อผู้อาศัยบ้านพัก 

 

-   ดูแลและพัฒนาบ้านพักและสภาพ  
     แวดล้อมบริเวณบ้านพัก  ให้สะอาด   
     มีความเป็นระเบียบ  
  
-   มีการรายงานการกระท าใดๆ  ที่ท าให้เกิด 
     ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน  หรือ  
     สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อาศัยบ้านพัก 
     ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 



     
   

1.จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศน
ศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมานตามนโยบายของโรงเรียน 
2.จัดซื้อจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
3.จัดระบบและจัดสถานที่ ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม 
สะดวก และประหยัด 
4.จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะน า วิธีการ และเทคนิคในการ
ใช้โสตทัศนูปกรณ ์
6.บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 
7.จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
8.จัดบริการและสนับสนุนการประชุม สัมมนา และการแสดง
นิทรรศการในโอกาสต่างๆของโรงเรียน 
9.จัดให้มีการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่
ในสภาพพร้อมให้บริการ 
10.จัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 
11.ให้บริการเก่ียวกับระบบโสตทัศนศึกษาภายในโรงเรียนและ
ให้บริการชุมชนตามโอกาสอันควร 
12.จัดท าบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
13.เป็นกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
14.ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.มีการจัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา เพ่ือ
จัดสรรงบประมาณตามนโยบายของโรงเรียน 
2.มีการจัดซื้อจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
3.มีการจัดระบบและจัดสถานที่ ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก และ
ประหยัด 
4.มีแบบบันทึกการขอใช้และการให้บริการโสตทัศนศึกษา และการยืมคืน
โสตทัศนูปกรณ์ 
5.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะน า วิธีการ และเทคนิคในการใช้
โสตทัศนูปกรณ ์
6.บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 
7.จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
8.มีการให้บริการและสนับสนุนการประชุม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการ
ในโอกาสต่างๆของโรงเรียน 
9.มีการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ให้บริการ 
10.มีทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
งานโสตทัศนศึกษา 
11.มีการให้บริการเก่ียวกับระบบโสตทัศนศึกษาภายในโรงเรียนและให้บริการ
ชุมชนตามโอกาสอันควร 
12.มีการบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
13.ร่วมเป็นคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
14.ได้ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 

• งานโสต
ทัศนศึกษา 



กลุ่ม/งาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบ มาตรฐานการปฎิบติังาน 

งานโภชนาการ 1. ควบคุมการประกอบอาหาร
ของร้านค้าให้เป็นไปตาม
หลักโภชนาการ ตรวจสอบ
คุณภาพอาหารและควบคุม
ความสะอาดในการปรุง
อาหาร 
 

2. ควบคุมและตรวจสอบการ
ช าระล้างภาชนะ การก าจัด
มูลฝอย การท าความสะอาด
โรงอาหารและบริเวณที่นั่ง
รับประทานอาหารของ
นักเรียน 

 

1. การประกอบอาหารของร้านค้าเป็นไป
ตามหลักโภชนาการมีการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารและความสะอาดในการ
ปรุงอาหารทุกขั้นตอน 

 

 

2. การช าระล้างภาชนะ การก าจัดมูลฝอย 
เป็นไปตามล าดับขั้นตอนโรงอาหารและ
บริเวณที่นั่งรับประทานอาหารของ
นักเรียนมีความสะอาดเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการ 



กลุ่ม/งาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบ มาตรฐานการปฎิบติังาน 

งานโภชนาการ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 
และบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ 
จ าหน่ายอาหาร 
 
4. ตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหาร

และผู้จ าหน่ายอาหาร 
 

3. บุคลากรในสถานศึกษาและผู้จ าหน่าย
อาหารได้รับความารู้เกี่ยวกับโภชนาการเพื่อ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 

4. ผลการตรวจสุขภาพของผู้ประกอบอาหาร
และผู้จ าหน่ายอาหารแข็งแรงสะอาดปราศจาก
โรค 



     
   

1. วางแผนการด าเนินงานอนามยัโรงเรียน 
2. จดัหายาและเวชภณัฑเ์พื่อการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ จดัเตรียมอุปกรณ์
ในการปฐมพยาบาลใหพ้ร้อมใช ้

3. จดัท าบตัรสุขภาพและติดตามผลการรักษา 
 

4. ประสานงานตรวจสุขภาพนกัเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียน 

5. ใหค้  าปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ครู นกัเรียน
และบุคลากร 

6. จดัท าสถิติการใชย้าและการรับบริการ
ต่างๆ ของครู นกัเรียน  และ บุคลากรอ่ืนๆ 

 
 
 

1. จดัท าแผนการจดักิจกรรมงานอนามยัโรงเรียน 
2. จดัระบบตรวจนบัยา เวชภณัฑ ์และจดัซ้ือใหเ้พียงพอ

และพร้อมใช ้
 

3. จดัท าบตัรสุขภาพใหน้กัเรียนทุกคน มีการบนัทึก และ
ติดตามอาการทุกคร้ังท่ีมารับบริการ 

4. จดักิจกรรมตรวจสุขภาพนกัเรียน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนทุกปี 

5. มีมุมและเอกสารดา้นสุขภาพประกอบการใหบ้ริการ
ดา้นการใหค้  าปรึกษาปัญหาสุขภาพ 

6. จดัท าบนัทึกปริมาณการใชย้า และสถิติการมารับ
บริการต่างๆ  ของครู นกัเรียน และบุคลากรอ่ืนๆ 

 
 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 

• ง า น อ น า มั ย

โรงเรียน 



     
   

7. ประสานงานการบริจาคโลหิต 

8. เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด
และการดูแลสุขภาพ 

9. ให้บริการแก่นักเรียน และบุคลการใน
สถานศึกษา เมื่อได้รับอุบัติเหตุ ให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามโครงการ 

 

10. จัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดของนักเรียน 
(น้ าหนัก ส่วนสูง หมู่เลือด) 

11. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อผู้อ านวยการ 

12. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

7. มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแด่สภากาชาดไทยปีละ 2 
ครั้ง 

8. มีการจัดเอกสารเช่น แผ่นพับ ใบปลิว ,สื่อต่างๆ เช่น 
บอร์ดให้ความรู้ทางสุขภาพ และให้ความรู้หน้าเสาธง 

9. น าส่งนักเรียน บุคลากรท่ีได้รับอุบัติเหตุไปโรงพยาบาล
ตามโครงการประกันอุบัติเหตุ  ประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์และสถานพยาบาลตามโครงการประกัน
อุบัติเหตุ 

10. มีแฟ้มเอกสารข้อมูล น้ าหนัก ส่วนสูง หมู่เลือด 
รายบุคคล  มีการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 

• งานอนามัย 
  โรงเรียน 



กลุ่ม/งาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบ มาตรฐานการปฎิบติังาน 

งาน
ยานพาหนะ 

1. วางแผนการท างาน
ด าเนินงานยานพาหนะ 
 

2. จัดซ่อมแซมและตรวจสภาพ
ยานพาหนะ พร้อมที่จะใช้
งานได้ดี 
 

3. ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์
ราชการและการเบิกจ่าย
น  ามัน ควบคุมดูแล
บ ารุงรักษาและจัดท าบัญชี
รายการซ่อมพัสดุตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
 

1. มีแผนด าเนินงานด้านบริการ
ยานพาหนะ สอดคล้องกับแผนปฎิบัติ
การของโรงเรียน 

2. มียานพาหนะอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ ามันให้เป็น
ปัจจุบันและถูกต้อง 

 

 

 



กลุ่ม/งาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบ มาตรฐานการปฎิบติังาน 

4.     ตรวจสอบความถูกต้องการ
ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ 
ตลอดจนรับผิดชอบการจัด 
ยานพาหนะบริการแก่บุคลากร
ตามล าดับความจ าเป็น 
5.     จัดท าเอกสารเพื่อเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนให้พนักงานขับ
รถในกรณีท างานล่วงเวลา 
6.    ติดต่อประสานงาน การต่อ
ทะเบียนรถยนต์และประกันภัย 

4. บุคลากรมีความคล่องตัว และเหมาะสม
กับการใช้รถยนต์ราชการ 

 

 

5. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฎิบัติงาน 

 

6. เพื่อความปลอดภัย ในทรัพย์สินของ
ราชการ และชีวิตของบุคลากรที่ใช้
บริการ 



     
   

1.จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานวิทยุ
สื่อสาร เพ่ือจัดสรรงบประมานตามนโยบายของโรงเรียน 
2.จัดซื้อจัดหาวิทยุสื่อสารให้เพียงพอกับความต้องการ 
3.จัดระบบและจัดสถานที่การใช้งานวิทยุสื่อสารให้
เหมาะสม สะดวก และมีประสิทธิภาพ 
4.จัดระเบียบการใช้และการให้บริการเครื่องมือวิทยุ
สื่อสาร 
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะน า วิธีการ และเทคนิค
ในการใช้วิทยุสื่อสาร 
6.บริการข้อมูลข่าวสารทางวิทยุทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
7.จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้ด้านบริการวิทยุสื่อสาร
โดยเฉพาะ 
8.จัดให้มีการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม เครื่องมือให้อยู่
ในสภาพพร้อมให้บริการ 
9.จัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับเครื่องมือวิทยุ
สื่อสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
10.ให้บริการเกี่ยวกับระบบวิทยุสื่อสารภายในโรงเรียน
และให้บริการชุมชนตามโอกาสอันควร 
11.จัดท าบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใช้เครื่องมือ
วิทยุสื่อสาร 
12.เป็นกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
13.ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.มีการจัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานวิทยุสื่อสาร เพ่ือ
จัดสรรงบประมานตามนโยบายของโรงเรียน 
2.มีการจัดซื้อจัดหาวิทยุสื่อสารให้เพียงพอกับความต้องการ 
3.มีการจัดระบบและจัดสถานที่การใช้งานวิทยุสื่อสาร ให้เหมาะสม 
สะดวก และมีประสิทธิภาพ 
4.มีแบบบันทึกการขอใช้และการให้บริการเครื่องมือวิทยุสื่อสารและ
การยืมคืนวิทยุสื่อสาร 
5.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะน า วิธีการ และเทคนิคในการใช้
วิทยุสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.มีการบริการข้อมูลข่าวสารทางวิทยุทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7.มีสถานที่ส าหรับให้บริการด้านวิทยุสื่อสารโดยเฉพาะ 
8.มีการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม เครื่องมือวิทยุสื่อสารให้อยู่ในสภาพ
พร้อมให้บริการ 
9.มีทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับเครื่องมือวิทยุสื่อสารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบงานวิทยุสื่อสาร 
10.มีการบริการเกี่ยวกับระบบวิทยุสื่อสารภายในโรงเรียนและ
ให้บริการชุมชนตามโอกาสอันควร 
11.มีบันทึกและสถิติ และคู่มือการใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสาร 
12.เป็นคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
13.ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 

• งานวทิยุส่ือสาร 



     
   

1. งานก ากับ
ดูแลระบบ
สาธารณูปโภค 

1. จัดระบบการดูแลการ
ให้บริการไฟฟ้า 

2. จัดระบบการดูแลการ
ให้บริการน้ าดื่มน้ าใช ้

3. จัดระบบโทรศัพท์ภายใน  
ภายนอก  และโทรศัพท์
สาธารณะ 

4. อ านวยความสะดวก           
ซ่อมบ ารุง  และแก้ปัญหา
ระบบสาธารณูปโภค 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
รายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 

-   มีการดูแล  ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าให้มี 
    ความปลอดภัย  ใช้การได้ดี 
-   มีการจัดการ  ดูแล  ปรับปรุง ระบบน้ าดื่ม 
    น้ าใช ้ ที่สะอาด  ใช้งานได้ดี 
 

-   มีระบบโทรศัพท์ภายใน  ภายนอก  และ 
    โทรศัพท์สาธารณะ ที่ใช้งานได้ดี 
  
-   มีการอ านวยความสะดวก  ซ่อมบ ารุง  
และ 
     แก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ที่รวดเร็ว   
     และมีประสิทธิภาพ 
 

-  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
    รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประจ า 
    ทุกปี 

 

กลุ่ม/งาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน 

































ขอใหป้ระสบ

ความส าเรจ็นะครบั 






