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สํานกังานเขตพื �นที�การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื �นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

คู่มือการบริหารงาน

บริหารงานทั �วไป
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คำนำ 

 

คู่มือการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานทั่วไปของ

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงสร้างการบริหาร  แนวทางการบริหารงานทั่วไปของ

โรงเรียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะ

ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน 

ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการ

จัดทำคู่มือเป็นอย่างดียิ่ง 

 

         ผู้จัดทำ 
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สารบัญ 

 หน้า 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

ส่วนที ่๑ ข้อมลูทั่วไป ๑ 

ส่วนที ่๒ แนวทางการบรหิารงานทั่วไป ๙ 

ส่วนที ่๓ คณะผู้จัดทำ ๑๙ 
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ส่วนที่ ๑ 

ขอมูลทั่วไป 
 

 โรงเร ียนบ านห วยไคร ที ่ต ั ้ ง  365 หม ู ท ี ่  1 ถนนพหลโยธ ิน ตำบลห วยไคร    อำเภอ 
แมสาย  จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย  57220 โทรศัพท  053 – 763 010  โทรสาร  053-763 192  
e-mail - Banhuaikraischool365@ hotmail.com, Website www.banhuaikrai.ac.th สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เปดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  มีพื้นที ่ 14 ไร 3 ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการหมูที่ 1, 2, 6, 7, 10  และ11  ตำบลหวยไคร และนักเรียนในตำบลแมไร อำเภอแมจัน  
ตำบลแมฟาหลวง  อำเภอแมฟาหลวง  มาเขารับบริการ ในปการศึกษา 2562 ไดรับการควบรวมโรงเรียน   
บานสันยาว สันลิดไม  ตำบลหวยไคร  อำเภอแมสาย  เขามาเรียนรวมแบบครบทุกชั้นเรียนตามประกาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  เรื่องการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศ  ณ  
วันที่  4  มกราคม  2561  ทำใหมีเขตบริการโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 หมูบาน  ไดแก บานสันยาว  หมูที่ 3  
และบานสันลิดไม  หมูที่ 8  
 
 

ประวัติโรงเรียนบานหวยไคร 
  โรงเรียนบานหวยไคร เดิมมีชื่อเรียกวา  “โรงเรียนแมสาย 2” ตั้งอยูในบริเวณวัดหวยไครหลวง  
เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ.2475 โดยนายอาย  วงศธรรมา ไดชักชวนราษฎรในหมูบานรวมกันจัดตั้งโดยนิมนตพระ
ขันธ  จันทาพูน เปนครูและนับเปนครูคนแรกของโรงเรียน ตอมาไดซื้อที่ดินและกอสรางอาคารเรียนแบบ  
014  ขนาด 7 หองเรียน และยายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนในอาคารหลังใหมป พ. ศ. 2513 ซึ่งทาง
ราชการอนุญาตใหขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ป พ.ศ. 2515 ไดจัดสรางอาคารเรียนแบบ 003 
ขนาด 3 หองเรียน 
 ตอมาโรงเรียนบานหวยไครไดปรับปรุงและพัฒนาใหกาวหนามาเปนลำดับโดยมีการสรางอาคาร
เรียน  บานพักครูโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในหมูบาน เทศบาลตำบลหวยไคร  องคการ
บริหารสวนจังหวัด  การจัดงานประจำป  และงบประมาณจากทางราชการ  ปจจุบันโรงเรียนบานหวยไคร  มี
อาคาร  20  หลัง โดยแบงเปนอาคารเรียน  3  หลัง  อาคารประกอบ  17 หลัง  และไดมีโครงการในการ
ปรับปรุงหองน้ำ  โดยรับบริจาคจากผูปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนไดหาทุนทรัพยในการซื้อที่ดินสำหรับการ
กอสรางอาคารฝกงาน ในปการศึกษา 2551 ไดรับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป รวมบริจาคสรางอาคาร
ประกอบ อีก 2 หลัง ไดแก อาคารศาลารวมใจและอาคารฝกงาน ในปการศึกษา 2551 จัดทำอาคารสหกรณ
รานคา ปรับปรุงสำนักงานธนาคารขยะรีไซดเคิล  และจัดทำที่ทำการธนาคารโรงเรียน ปการศึกษา 2552 
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ในการสรางสวม 4  ที่น่ัง  1  หลัง ปรับปรุงหองประชุมพวงแสด และในปการศึกษา 
2553 ไดรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยเขมแข็งในการสรางโรงน้ำด่ืมอาร โอใหกับนักเรียน โดยไดรับ
ความอนุเคราะหการขุดเจาะน้ำบาดาลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล และปการศึกษา 2557 ไดงบประมาณปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงคจามจุรี ปการศึกษา 
2559 ไดงบประมาณปรับปรุงซอมแซมเปลี่ยนหลังคาเมทัลซีท อาคาร แบบ  ชร. 017 และโรงอาหารอาคาร
กอสรางเอง 
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 ปจจุบันโรงเรียนบานหวยไครไดเปดชั้นเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 
3 โดยใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหวยไคร  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่ง
เปนหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเปนชั้นป และโรงเรียนยังไดจัดทำสาระเพิ่มเพื่อเปนการจัด
การศึกษาใหสอดคลองตอสภาพแวดลอมในทองถิ่น และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความ
พรอมในการจัดการศึกษาไปสูคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด   
 
แผนที่และแผนผังของโรงเรียน 
 

- แผนผังบริเวณโรงเรยีนบานหวยไคร   อำเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
หมายเลข  1 สนามฟุตบอล   หมายเลข  12 หองประชุมพวงแสด  
หมายเลข  2   สนามบาสเก็ตบอล   หมายเลข  13  หองงานอาชีพ (กอท.) 
หมายเลข  3   ศาลารวมใจ   หมายเลข  14  หอง กอท.  
หมายเลข  4    อาคารอเนกประสงคจามจุรี  หมายเลข  15  บานพักครู 
หมายเลข  5     สนามฟุตซอล   หมายเลข  16  โรงผลิตน้ำด่ืม 
หมายเลข  6    หองสวม    หมายเลข  17   หองสวม 
หมายเลข  7    อาคารเรียน 1 กาญจนาภิเษก หมายเลข  18  หองสวม 
หมายเลข  8    หองดนตรี   หมายเลข  19 หองสวม 
หมายเลข  9    อาคารเรียน 4   หมายเลข  20    หองสวม 
หมายเลข  10   อาคารเรียน 7   หมายเลข  21    หองอาหารครู 
หมายเลข  11  โรงอาหาร    หมายเลข  22  สหกรณรานคา 
หมายเลข  23  โรงคัดแยกขยะ   หมายเลข  24  บอผลิตแกสชีวภาพ 
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แผนที่จากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาโรงเรยีนบานหวยไคร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาํเภอเมืองเชียงราย 

โรงเรียนบ้านหว้ยไคร้ 

เดนิทางตามลูกศร 
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สถานที่ต้ังทางภูมิศาสตร   
 โรงเรียนบานหวยไคร ตั้งอยูที่ 365 หมูที่ 1 ตำบลหวยไคร อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายอยูหาง
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 
110 มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ใกลเคียง ดังน้ี 
  ทิศเหนือ            ติดตอกับหมูบานสันตนปุย อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต                ติดตอกับหมูบานสันกอง อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันออก      ติดตอกับหมูบานปาสักขวาง อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันตก        ติดตอกับหมูบานหวยน้ำขุน อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  ต้ังอยูภาคเหนือตอนบน เหนือสุดของประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด  14  ไร  3  ตารางวา    
 โรงเรียนบานหวยไครมีเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน จำนวน 8 หมูบาน คือ บานหวยไคร หมู 1  บานหวย
ไคร หมู 2  บานศาลาเชิงดอย หมู 6 บานหวยไครหลังตลาดหมู 7 บานหวยไครหลวงหมู 10  บานหวยไคร
เหนือหมู 11  บานสันยาว  หมู 3  และบานสันลิดไม  หมู 8  ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียนจำนวน 540  
คน  
 นักเรียนโรงเรียนบานหวยไคร มีหลากหลายทางชาติพันธุ แบงออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 
 1.  กลุมคนไทยพ้ืนราบ ไดแก คนพ้ืนเมือง  คนไทย ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ     
 2.  กลุมคนไทยบนพ้ืนที่สูง ไดแก อาขา ลาหู ลีซอ มง เยา    
 3.  กลุมจีนคณะชาติ ไดแก อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮอ อพยพ และจีนฮอหลบหนีเขาเมือง  
 4.  กลุมผูพลัดถิ่นหลบหนีเขาเมือง ไดแก ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา  ชนเผาปะหลอง 
 

 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ตำบลหวยไคร มีพื้นที่ราบและที่ราบระหวางภูเขา ประชาชนสวนใหญจึงมีอาชีพทำการเกษตรไดแก 
ปลูกขาว ขาวโพด เสื่อกก สับปะรด ฯลฯ และการปศุสัตว  ไดแก กระบือ สุกร ปลา เปนตน 
 นอกจากนี้ประชากรสวนหนึ่งประกอบอาชีพคาขาย และการบริการรถขนสงนักทองเที่ยว เนื่องจาก
หมูบานหวยไคร อยูใกลกับแหลงทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่สวยงามและมีโบราณสถานที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร อันประกอบดวยพระตำหนักดอยตุง โครงการพัฒนาดอยตุงอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ วัดพระ
พุทธชินธาตุเจาดอยตุง พรอมทั้งแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ ตามอำเภอรอบนอก 
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ขอมูลพืน้ฐาน 
  1.  ขอมูลครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   
 

ระดับชัน้ทีส่อน 

วุฒิทางการศกึษา/เพศ 
ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญาตร ี

ต่ำกวา 
ปริญญาตร ี

รวมทั้งสิน้ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
กอนประถมศกึษา - - - - - 2 - - - 2 2 
ประถมศึกษา - - ๒ ๓ ๒ ๕ - - ๔ ๘ 1๒ 
มัธยมศึกษาตอนตน - - - 1 ๔ ๔ - - ๔ ๕ 9 
บริหาร 1 - 1 - - - - - 2 - 2 

รวม ๑ - ๓ 4 ๖ 1๑ - - ๑๐ ๑๕ 2๕ 
           
 ๑.  พนักงานราชการ        1  คน 
 ๒.  ครูอัตราจาง              1  คน  
 ๓. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กเรียนรวม              1  คน 
 ๔. ลูกจางประจำ (ชางไฟฟา  4)       1  คน 
 
 2.  ขอมูลนักเรียน 

ขอมูลนักเรียนโรงเรียนบานหวยไคร  จำแนกตามระดับชั้นเรียน 
 

 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
จำนวน 12 ๑๗ 36 4๕ 5๐ 5๒ ๕๔ ๔๘ ๙๐ ๗๑ 8๑ 55๖ 
หอง 1 1 1 2 2 2 2 2 ๓ ๒ 2  20 

  

  
 ๓. ขอมูลทรพัยากรอ่ืน  
 ๓.1  ขอมูลอาคารสถานที่  
             1.  อาคารเรียนแบบมาตรฐาน 
                      1.1   แบบ  ป  1  ก   1   หลัง 
                      1.2   แบบ  ชร. 017   1   หลัง 
                                     1.3   แบบ  สปช. 105/29   1   หลัง 
                      1.4   แบบ  สปช. 2/28   1   หลัง 
                                     1.5  อาคารอเนกประสงค    1   หลัง  
                                     1.6  อาคารอเนกประสงค    1   หลัง 
            2.  อาคารเรียน  (สรางเอง,  บริจาค) 
                       อาคารเรียนดนตรี   1   หลัง 
            3.  อาคารประกอบการ (สรางเอง, บริจาค) 



๖ 
 

                                      3.1  ศูนยหัตถกรรม   1   หลัง 
          3.2  โรงอาหาร   1   หลัง 
                                      3.3  โรงฝกงาน   1   หลัง 
                                      3.4  หองพยาบาล                                         1   หลัง 
                                      3.5  ศาลารวมใจ                                          1   หลัง 
                           4.  สวมแบบ สปช. 602/26,  601/24, 601/26, 603/29     8  หลัง 
    5.  สวมแบบมาตรฐาน               
               5.1  ชาย                                                         10   ที่น่ัง 
                      5.2   หญงิ                                                        10   ที่น่ัง 
           6.  สวม (สรางเอง,  บริจาค) 
           6.1  ชาย                                                     2  ที่น่ัง 
              6.2  หญิง                                                            2  ที่น่ัง   
                          7.  หองสมุด                                                                1  หอง 
                          8.  หองเรียนคอมพิวเตอร                                                 2  หอง 
                          9.  หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร                                      2  หอง 
   
ทิศทางการพฒันาสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน  (Vision) 
 โรงเรียนบานหวยไครจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จรยิธรรม ดำรงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข รอบรูเทคโนโลยี มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พรอมพัฒนาสูสากล 
 

พันธกิจ (Mission) 
            ๑. พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 

 ๒. พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พรอมพัฒนาสูอัจฉริยภาพตามความถนัด
และสนใจ 
 ๓. พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการดำรงชีวิตอยางรอบดาน 
 ๔. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
 ๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครูมืออาชีพ และมีเกียรติศักด์ิศรีในวิชาชีพ  
 ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
 ๗. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู แหลงบริการทางวิชาการ และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 ๘. สงเสริมพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน 
 

 เปาหมาย  (Goal) 
 ๑. นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม เปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ บนพ้ืนฐานความเปนไทยอยาง
มีความสุข 

 ๒. นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามความถนัดและสนใจ  
เพ่ือพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 

 ๓. นักเรียนมีทกัษะในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๗ 
 

 ๔. นักเรียนมีทกัษะ และรูเทาทันการใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู 
 ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความมั่นคงและกาวหนาทางวิชาชีพ  
  ๖. มีระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล 

   ๗. มสีภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูและใหบรกิารแกผูเรียนตลอดจนหนวยงานชุมชน
ทองถิ่น 

 ๘. มีเครือขายความรวมมือในการสงเสริมพัฒนาการศึกษาอยางรอบดานและย่ังยืน 

 
  อัตลักษณ  
  นักเรียนดีวิถีพอเพียง (หวยไครวินัยดี มีความรับผิดชอบ) 
 
     เอกลักษณ 

 โรงเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม นำความรู สูวิถีพอเพียง) 
 
วัตถุประสงคของคูมือบริหารทั่วไป 
 ๑. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบาน             
หวยไคร 
 ๒. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 ๓. เพื่อเปนเครื่องมือที่จะชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดเมื่อมีเหตุ
จำเปนที่ตองดำเนินการ 

 
 

ประโยชนที่จะไดรับ 
๑.  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานบริหารทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.  ผูเรียนมีคณุภาพการเรียนรูที่ดี  เปนไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด 

 
ขอบเขตของคูมือการบรหิารงานทั่วไป 
  
 ๑.  ขอบขายการบริหารงานวิชาการตามกฎกระทรวงวาดวยการกระจายอำนาจทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ขอที่ ๑ (๑) 
 ๒. ขอบขายการบริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗  
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

นิยามศพัทเฉพาะ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา   หมายถึง  ผูอำนวยการ  รองผูอำนวยการ  ครูผูสอน พนักงาน 

ราชการ  เจาหนาที่ธุรการ ลูกจางประจำ และลูกจางช่ัวคราวของ
โรงเรียนบานหวยไคร 

 ผูอำนวยการ   หมายถึง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยไคร 
 รองผูอำนวยการ   หมายถึง  รองผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยไคร 
 ประถมศึกษาตอนตน    หมายถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓  
 ประถมศึกษาตอนปลาย    หมายถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
 มัธยมศึกษาตอนตน    หมายถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
 หัวหนาสายชัน้     หมายถึง  ครูผูสอนที่ไดรับการแตงต้ังใหทำหนาที่หัวหนาครูผูสอน 

ในแตละสายช้ัน  
 สายชัน้อนบุาล   หมายถึง  ช้ันอนุบาล ๒ - ช้ันอนุบาล ๓ 
 สายชัน้ประถมศึกษาตอนตน หมายถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
 สายชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย หมายถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ 

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

สวนที่ ๒ 
แนวทางการบริหารงานทั่วไป 

 
โครงสรางการบริหารงานทั่วไป 

 
 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

รองผูอำนวยการสถานศึกษา 

หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 

หัวหนางานธรุการ หัวหนางานกิจการนักเรียน หัวหนางานอาคารสถานที ่

ครูเจาหนาทีธ่รุการ ครูที่ปรึกษางานสภานักเรียน ครูที่ปรึกษางานฝายปกครองนักเรียน หัวหนาสายชัน้มัธยมศึกษา 



๑๐ 
 

ขอบขายงานบริหารงานทั่วไป 

 กลุมงานบริหารงานทั่วไปมีขอบขายภาระงานที่ตองดำเนินการ  ดังน้ี 
 ๑.  การพัฒนาระบบและเครอืขายขอมูลสารสนเทศ 
 ๒.  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
 ๓.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 ๔.  การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
 ๕.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
 ๖.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๗.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๘.  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๙.  การดำเนินงานธุรการ 
 ๑๐.  การดูแลงานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
 ๑๑.  การจัดทำสำมะโนนักเรียน 
 ๑๒.  การรับนักเรียน 
 ๑๓.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 ๑๔.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๑๖.  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ๑๗.  การสงเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงาน  
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 ๑๘.  การประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ 
 ๑๙.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๒๐.  การจัดระบบควบคุมภายใน 
 ๒๑.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน 
 
  

บทบาทหนาทีข่องผูที่มีสวนเก่ียวของ 

จากขอบขายงานดังกลาวขางตนทางโรงเรียนจึงไดกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบานหวยไคร ในการดำเนินงานในกลุมงานบริหารงาน
ทั่วไป  ดังน้ี 

 

ผูอำนวยการโรงเรียน  

 มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 ๑.  บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและบริหาร
กิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 
 ๒.  บริหารกิจการผู เรียน จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผุ เรียน ใหผู เรียนมีสมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 



๑๑ 
 

 ๓.  จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนใหมีโอกาสและเสมอภาคทาง
การศึกษา  ลดความเหลื่อมล้ำ 
 ๔.  กำหนดนโยบาย  แผน  กลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษารวมกับครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครอง  ชุมชน  และเครือขาย  โดยใชขอมูลเชิงประจักษเปนฐาน  เพอเปนแนวทางเชิงรุกในการพัฒนา
สถานศึกษาและคุณภาพผูเรียน 
 ๕.  สรางและพัฒนาความรวมมืออยางสรางสรรคกับผู เรียน  ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครองผูเกี่ยวของ  ชุมชนและเครือขาย  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู  เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  การดูแล
ชวยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 ๖.  จัดระบบการใหบริการในสถานศึกษา  ประสานความรวมมือกับชุมชนและเครือขายในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน  และงานจิตอาสา  เพื่อสรางเครือขายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหแกผูเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน  และสริมสรางวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

รองผูอำนวยการโรงเรียน 

มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑.  บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและบริหาร

กิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 
 ๒.  บริหารกิจการผู เรียน จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผุ เรียน ใหผู เรียนมีสมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๓.  จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนใหมีโอกาสและเสมอภาคทาง
การศึกษา  ลดความเหลื่อมล้ำ 
 ๔.  กำหนดนโยบาย  แผน  กลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษารวมกับครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครอง  ชุมชน  และเครือขาย  โดยใชขอมูลเชิงประจักษเปนฐาน  เพอเปนแนวทางเชิงรุกในการพัฒนา
สถานศึกษาและคุณภาพผูเรียน 
 ๕.  สรางและพัฒนาความรวมมืออยางสรางสรรคกับผู เรียน  ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครองผูเกี่ยวของ  ชุมชนและเครือขาย  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู  เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  การดูแล
ชวยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 ๖.  จัดระบบการใหบริการในสถานศึกษา  ประสานความรวมมือกับชุมชนและเครือขายในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน  และงานจิตอาสา  เพื่อสรางเครือขายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหแกผูเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน  และสริมสรางวัฒนธรรมทองถิ่น 
 
งานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม 

หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
ดูแลรักษา ปรับปรุง ซอมแซมอาคารและสิ่งแวดลอมใหมีความสะอาด สะดวก ประหยัด ปลอดภัย  

และเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู และการใหบริการ ดังน้ี 
๑. ระบบไฟฟา และเครื่องใชไฟฟา   

• ระบบน้ำใช น้ำด่ืม   

• เปด/ ปด ประตูโรงเรียน  หองเรียน  หองพิเศษตางๆ   



๑๒ 
 

• อาคารเรียน อาคารประกอบ ประตู หนาตาง กระจก โตะ – เกาอ้ี   

• ปายช่ืออาคาร/ปายช่ือหองตางๆ  

• ตัดหญา / สวนหยอม / ไมดอกไมประดับ   

• ระบบเครื่องเสียง และอุปกรณ ICT  ตางๆ   

• ถนนและรองน้ำ /รางระบายน้ำ   

• ระบบคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย   

• ระบบรักษาความปลอดภัย และมาตรการประหยัดพลังงาน   

ฝายงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
   

หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  ๑.  สงเสริมและพัฒนา การจัดหา ผลิต และใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒.  สงเสริม พัฒนา ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษา 

๓.  พัฒนาเว็บไซต  (Web site development) 
๔.  ซอมบำรุงคอมพิวเตอร  (Computer  maintenance) 
๕. ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกครูผูสอนในดานการผลิตสื่อประเภทตาง ๆ  ดวยคอมพิวเตอร 
๖.  ใหบริการในการใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียน  หองพิเศษตาง ๆ ควบคุม  ดูแลระบบสื่อ DLTV /  

TRUE PLOOKPUNYA กลองวงจรปด และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
๗. ใหคำแนะนำปรึกษา และพัฒนาครู  ผูบริหาร  รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ  ในดานการใชสื่อและ 

เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ใหมีความรูความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และประสทิธิผล 

ฝายงานสำมะโนและรับนักเรียน 
   
 หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 ๑. ประกาศเผยแพรประชาสัมพันธการสงเด็กเขาเรียนตามประกาศของหนวยงานตนสังกัด 
 ๒. ประชาสัมพันธการรับนักเรียนตามปฏิทิน 
 ๓. จัดทำเอกสารใบสมัครและรับสมัครนักเรียนตามปฏิทิน 
 ๔. รวบรวมและสรุปผลการรับนักเรียนเพ่ือรายงานผูบังคับบัญชาและหนวยงานตนสังกัด 

๕. กำหนดกลุมเปาหมายประชากร ขั้นตอนวิธีการทำสำมะโนประชากรวัยเรียน 
๖. จัดทำเครื่องมือสำมะโนประชากรวัยเรียน 
๗. จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียนที่จะเขารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา  

ใหเปนปจจุบันโดย ประสานความรวมมือกับชุมชน ทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๘. จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสำมะโนผูเรียน เพ่ือนำขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 

ตอไป 
๙. เสนอรายงานขอมูลสารสนเทศการสำมะโนผูเรียนใหคณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาทราบ 



๑๓ 
 

ฝายงานรานคาสวัสดิการโรงเรียน 
   

หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  ๑.  จัดซื้อสินคาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเพ่ือการจำหนาย 

๒.  จัดทำบัญชีรานคาสวัสดิการโรงเรียนใหถูกตองตามระบบบัญชี    
๓.  จัดระบบรานคาสวัสดิการโรงเรียนใหสามารถบริการไดอยางครบวงจร และเปนสวนหน่ึงของ 

กิจกรรมการเรียนรู 
๔.  จัดเตรียมเอกสารรานคาสวัสดิการโรงเรียน เพ่ือการตรวจสอบของคณะกรรมการการตรวจสอบ 

ของโรงเรียน 
  

ฝายงานโภชนาและอาหารกลางวัน 
   

หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑. ประสานงานดานขอมูลเพ่ือดำเนินโครงการอาหารกลางวันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 

เปนผูอุดหนุนงบประมาณ 
๒. เสนอแนะแนวทาง หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวันตอฝาย 

งบประมาณและผูบังคับบัญชา  
๓. จัดทำเอกสารหลักฐานดานการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบการใชเงินอุดหนุนโครงการอาหาร 

กลางวัน 
๔. ตรวจรับอาหารกลางวันจากผูประกอบการ/ผูรับจางเปนประจำตามที่ระบุไวในสัญญา 
๕. ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันที่ผูประกอบการ/ผูรับจางสงมอบ ใหเปนไปอยางถูก 

สุขลักษณะ และภาวะโภชนาการ 
๖. ประเมิน และรายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันเพ่ือรายงานผูบริหารและองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นทราบตามที่กำหนด 
   
ฝายงานสภานักเรียน 

 
หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
วางแผน ดำเนินการ กำกับติดตาม งานสภานักเรียน เปนที่ปรึกษาสภานักเรียน นิเทศ แนะนำการ 

ปฏิบัติงานของสภานักเรียน และชวยเหลือสภานักเรียนในการดำเนินงานกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ฝายงานปกครองนักเรียน 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. จัดระบบขอมูลสารสนเทศ คูมือนักเรียน และที่เกี่ยวของเพ่ือสงเสริมงานระบบดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 

๒. รวมเปนคณะกรรมการวินิจฉัย กลั่นกรอง กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค การกระทำผิด 
วินัยของโรงเรียนและกระทำผิดตามกฎหมาย เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลอยางถูกตองเหมาะสม 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการงานกิจกรรมนักเรียนตอนักเรียน ผูปกครอง  
โรงเรียน ชุมชนทองถิ่น และผูเกี่ยวของ สอดคลองกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขาวสาร อยางเหมาะสม
และถูกตอง 

๔. ดำเนินการแกไขปญหานักเรียน ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไมสามารถมาดำเนินการได 
๕. ดูแลและควบคุมพฤติกรรมการมาโรงเรียน มาสาย การลา ขาดเรียน ความประพฤติและแกไข 

พฤติกรรมของนักเรียน ใหอยูในกฎระเบียบของโรงเรียนและอยูในกรอบอันดีงานของสังคม 

ฝายงานอนามัยโรงเรียนและสงเสริมสุขภาพนักเรียน (อาหารเสริมนม, ภาวะโภชนาการ, น้ำหนัก/สวนสูง) 
   

หนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
๑.  ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาวะโภชนาการของนักเรียน 

▪ น้ำหนัก /สวนสูง 
▪ สรุปขอมูลการเจริญเติบโตของนักเรียน  (สารสนเทศ) 
▪ จัดหาอาหารเสริมใหกับนักเรียนที่มีปญหาทุพโภชนาการ 

๒.  รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมนม 
▪ ตรวจรับนม 
▪ แจกจายนมใหแตละหอง 
▪ วางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการด่ืมนมและจัดเก็บถุง/กลองนมในลักษณะ 

รีไซเคิล 
๓.  ดูแลรับผิดชอบหองพยาบาลและเวชภัณฑประจำหองพยาบาล 

▪ จัดทำสถิติการใชหองพยาบาล 
▪ ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนกอนสงตออนามัย 
▪ จัดหาเวชภัณฑยาประจำหองพยาบาล 

๔.  ดูแลเกี่ยวกับสุขนิสัย  สุขปฏิบัติในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
▪ การแปรงฟนตอนกลางวัน 
▪ การปองกันโรคติดตอและไมติดตอภายในโรงเรียน 
▪ การฉีดวัคซีน 
▪ การออกกำลังกาย 

 
 

 



๑๕ 
 

ฝายงานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

๑. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการทั้งในระดับโรงเรียน  กลุมเครือขาย  เขตพ้ืนที่ และอ่ืนๆ 
๒. กำหนดแนวทางการพัฒนาผูเรียนโดยใชกีฬาและนันทนาการเปนสื่อตามนโยบายลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน และหางไกลจากพฤติกรรมไมพึงประสงค 
๓. บริหารจัดการและควบคุมดูแลอุปกรณกีฬาในโรงเรียนทุกประเภทใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

ฝายงานสงเสริมศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป  
  

 หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑. วางแผนเสริมสรางศักยภาพผูเรียนดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  ใหเหมาะสมกับสื่อ วัสดุ  

ครุภัณฑที่มีอยูอยางเกิดประโยชน  คุมคา 
๒. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียนดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป  ตามแนวทางกิจกรรม 

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู และสามารถใหบริการแกหนวยงาน  หรือชุมชนได 
๓. ใชกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป เปนสื่อในการสงเสริมทักษะความสามารถของผูเรียน 

รายบุคคล ใหสามารถตอยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได 

ฝายงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   

หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑. วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมการเรียนรู  ๘  กลุมสาระ  ในลักษณะบูรณาการเรียนรูตาม

แนวนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร วัดประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

ฝายงานประชาสัมพันธการศกึษาและงานสัมพันธชุมชน 
      

หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑. วางแผนการประชาสัมพันธงานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชชองทางที่หลากหลายทั้งการ 

จัดทำปายประชาสัมพันธ เสียงตามสาย เอกสาร วารสาร สื่อสังคมออนไลน 
๒. ดำเนินการประชาสัมพันธงานการศึกษาตามแนวทางที่กำหนด การตอนรับแขก การนำเสนอ 

ผลงานของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด  
๓. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และชุมชน 
๕. นำคณะครู  และนักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ  ที่ชุมชนจัดขึ้น 
๖. จัดทำจุลสาร  แผนพับ  ประชาสัมพันธโรงเรียนใหชุมชนทราบ 
๗. เขารวมกิจกรรมงานประเพณีตางๆ  รวมกับชุมชน 
๘. ใหบริการสถานที่  อุปกรณของสถานศึกษาแกชุมชน  และหนวยงานตางๆ  ที่มาขอบริการ 



๑๖ 
 

ฝายงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
   

หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑. ดำเนินงานจัดระบบการธนาคารในโรงเรียน รับฝาก ถอน เงินของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
๒. นำเงินฝากของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไปฝากประจำ ที่ธนาคารการเกษตร สาขาแมสาย 

ฝายงานทุนการศึกษา 
  
หนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
๑. วางแผนเพ่ือจัดหาและระดมทุนการศึกษา 
๒. จัดวางระบบการจัดสรรและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษาประเภทตางๆ 
๓. วางแผนและดำเนินการมอบทุนการศึกษาประเภทตางๆ ตามโอกาสที่เหมาะสม 
๔. กำกับติดตามการใชจายเงินทุน และประสานการรายงานตอผูมอบทุนการศึกษา 
๕. สรุปและรายงานผลการใชจายเงินทุนการศึกษาตอผูบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของ 

 

ฝายงานกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
   

หนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
๑. จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมขยะรีไซเคิล 
๒. รับฝากขยะรีไซเคิลจากนักเรียน และจัดจำหนาย 

ฝายกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม /โรงเรียนสุจริต 
๒. ใหนักเรียนรวมกิจกรรมหนาเสาธง การสวดมนตไหวพระ 
๓. ใหนักเรียนน่ังสมาธิหนาเสาธง และกอนเขาเรียนในตอนบาย 

ฝายงานกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ/โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 
  
 หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

 ๑. พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 ๒. ประสานงานการขับเคลื่อนแผนงานและดำเนินการตามแนวทางโครงการ 
 ๓. กำกับติดตามและนิเทศผลการดำเนินโครงการอยางตอเน่ือง 
 ๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการตอผูเกี่ยวของ 

 
 

 



๑๗ 
 

ฝายงานสารบรรณ 
   
 หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

๑. งานสารบรรณกลางดานการรับ-สง บันทึกเสนอ รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือ เอกสารของโรงเรียน 
๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานตางๆ  ตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ 
๓.  งานจัดพิมพเอกสาร  หนังสือราชการ  บันทึกขอความตามที่ไดรับมอบหมาย 
๔.  งานระบบขอมูลสารสนเทศกลาง  เชน  ขอมูลนักเรียน  ผลการเรียน  ทะเบียนนักเรียนฯ   
๕.  งานเลขานุการผูบริหารโรงเรียน  เชน 

▪ การจัดทำวาระการประชุม  การจดบันทึก  สรุป  รายงานผลการประชุม 
▪ การบันทึกจัดทำปฏิทินภารกิจงาน  พรอมการเตรียมเอกสาร  แจงเตือนการปฏิบัติ

ภารกิจของผูบริหาร 
▪ การจัดทำตารางเสนอปฏิทิน  รายละเอียดการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการของ

ตนสังกัดเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานไดตามที่กำหนด 
▪ การประสานงาน  อำนวยความสะดวกระหวางผูบริหาร  ครูภายในโรงเรียน  และ

ประชาชนผูใชบริการ  ตลอดจนการใหความรวมมือกับเครือขายสถานศึกษาตามที่
รับมอบหมาย 

๖.  งานปฏิคมภายในโรงเรียน 
๗.  การชวยเหลือ  สนับสนุนกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียน  เชน  กีฬาสี  งานวิชาการฯ 
๘.  การชวยเหลือ  สงเสริมสนับสนุนการสรุป  รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนผานระบบ   

Internet  เชน  มาตรการประหยัด  รายงานยาเสพติด  รายงานการรับนักเรียน 
๙. การดูแลชวยเหลือดานความเปนระเบียบเรียบรอยของหองสำนักงานโรงเรียนตามที ่ไดรับ

มอบหมาย 

ฝายงานสถิติ ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
๑. รวบรวมขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกประเภทไวเปนหมวดหมู สามารถนำมาใชไดทันที  
๒. ประสานการรายงานขอมูลสารสนเทศดานตางๆ กับหนวยงานทั้งภายใน และภายนอก 
๓. วิเคราะหและจัดทำขอมูลสารสนเทศเพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการศึกษา 
๔. ควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ฝายงานปฏิคมตอนรับ และงานรับรองพิธีการตางๆ 
   

หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑. จัดเตรียมสถานที่สำหรับรับรอง หรือตอนรับใหอยูในสภาพเรียบรอย สวยงาม  
๒. บริการน้ำด่ืม  อาหาร  อาหารวาง  ใหเหมาะสมเพียงพอกับงานแตละครั้ง 
๓. ดูแลอำนวยความสะดวกใหกับแขก หรือผูมาติดตอราชการตามความเหมาะสม 

 



๑๘ 
 

ฝายงานควบคุมดูแล และบริหารจัดการยานพาหนะโรงเรียน 
  
หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑. ควบคุมดูแล ซอมบำรุงรักษา รถยนตของโรงเรียนใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมั่นคง 

ปลอดภัย  
๒. จัดทำแผนการใชยานพาหนะทุกคันใหเกิดประโยชนและคุมคาสูงสุดแกทางราชการ  
๓. ควบคุมดูแล และบริหารจัดการในการใชงานของรถยนตทุกคันทั้งการใชงานที่เกี่ยวเน่ืองกับ 

กิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

สวนที่ ๓ 
คณะผูจัดทำ 

 
๑. นายสุพิษ  ชัยมงคล      ผูอำนวยการโรงเรียน                 ทีป่รึกษา 
๒.  นายวิเชียร  สแุกว  รองผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๓.  นายพงศธร  ไชยมะง่ัว ครู         กรรมการ 
๔. นางทิพวรรณ  มลูทาศร ี ครู         กรรมการ 
๕. นางเยาวลักษณ  ปาละม ี ครู         กรรมการ 
๖. นายธนบดี  ปนตะ  ครู         กรรมการ 
๗. นายอนันต  อุดเต็น            คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
 


