
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (VISION) โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร 
 

 รงเรียนค ำชะอีวิทยำคำรเป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ส่งเสรมิคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้          
คู่คุณธรรม น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
พันธกิจโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร 
 

  1. พัฒนำหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน ให้คลอบคลุม สอดคล้องกบัมำตรฐำน 
กำรศึกษำ 
               ข้ันพื้นฐำนและหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
           2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร มีคณุธรรม มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
            3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มสีมรรถนะตรงตำมสำยงำนมีควำมเช่ียวชำญ        
จัดกำรศึกษำอย่ำงมืออำชีพ 
            4. ปลูกฝังผู้เรียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม รกัควำมเป็นไทย มีทกัษะชีวิตตำมหลักปรัชญำ     
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
            5. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพ โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
            6. ส่งเสริมประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนภำคีเครอืข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ 
กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยัง่ยืน 
            7. พัฒนำสถำนศึกษำใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้ มสีภำพแวดล้อมเอือ้ต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
และปลอดภัย  
  
เป้าประสงค์โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร 
 

   1. สถำนศึกษำมีหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนครอบคลมุสอดคล้องกับมำตรฐำน 
กำรศึกษำ 
                ข้ันพื้นฐำนและหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ตอบสนองควำมถนัดและควำมต้องกำร
ของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
             2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร มีคุณธรรม มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะใน 
ศตวรรษที่ 21 
             3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพตำมวิชำชีพ 
             4. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเปน็ไทย มีทักษะชีวิตตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกจิ พอเพียง 
             5. โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
             6. ภำคีเครือข่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงยัง่ยืน 
สถำนศึกษำเป็นแหลง่เรียนรู้ มสีภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและปลอดภัย 
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ปรัชญาของโรงเรียน “ สุวิชำ โน ภวังโหติ  “ผู้รู้ด ี เป็นผูเ้จริญ ” 
ค าขวัญ   “ กล้ำหำญ  มีสัจจะ  ไม่เห็นแก่ตัว ”    
สีประจ าโรงเรียน  “ แสด – ฟ้ำ”             
อัตลักษณ์  “ ยิ้มไหว้ ทำยทัก รักสถำบัน ”   
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนครูเชียงรำย (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2562)  ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ดังนี้ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร  มีวัฒนธรรมในกำรใช้
ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ  กำรเลือกรับหรือไม่รบัข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำม
ถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือ
สำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ  ที่
เผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์และกำรเปลีย่นแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบทีเ่กิดข้ึนต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ  ไปใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำง ๆ  
อย่ำงเหมำะสม  กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ำน
ต่ำงๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรี ยนรู้ กำร
สื่อสำร กำรท ำงำน  กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนครเูชียงรำย (ฉบับปรับปรงุ พทุธศักรำช 2562)  ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551  มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อใหส้ำมำรถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 1.  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตย์สจุริต 
 3.  มีวินัย 
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 4.  ใฝ่เรียนรู ้
 5.  อยู่อย่ำงพอเพียง 
 6.  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 7.  รักควำมเป็นไทย 
 8.  มีจิตสำธำรณะ 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 
 1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิง่ที่ดงีำมเพือ่ส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบำอำจำรย ์
 4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม 
 5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
 6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบง่ปัน 
 7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้นอ้ยรูจ้ักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รูป้ฏิบัติตำมพระรำชด ำรสัของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำท สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวรู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่
จะขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุม้กันที่ด ี
 11. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกเิลสมีควำมละอำย
เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
 12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

งานด้านการบริหารท่ัวไป 
 

  เป็นภำรกิจหนึ่งของโรงเรียนในกำรสนับสนุน  ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน ของโรงเรียนให้บรรลุตำม
นโยบำย  และมำตรฐำนกำรศึกษำที่โรงเรียนก ำหนดให้มีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล  เช่น  กำร
ด ำเนินงำนธุรกำร  งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำย  
ข้อมูลสำรสนเทศ  กำรประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ  กำรจัด ระบบกำรบริหำรและพัฒนำ
องค์กร  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรส่งเสริม  สนับสนุนด้ำนวิชำกำร  งบประมำณ  บุคลำกรและ
บริหำรทั่วไป  กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม  กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน  กำรรับนักเรียน  
กำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ  และ ตำมอัธยำศัย  กำรระดมทรัพยำกรเพือ่
กำรศึกษำ  งำนส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน  กำรประชำสัมพันธ์ งำนกำรศึกษำ กำรส่งเสริมสนับสนุน  
และสถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ  งำนประสำนรำชกำรกับเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น  กำร
จัดระบบกำรควบคุมในหน่วยงำน  งำนบริกำรสำธำรณะ 
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บทบาทและหน้าท่ีของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

  มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้
  1. ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรทั่วไปของโรงเรียน 
  2. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกบังำนบรหิำรทั่วโรงเรียน 
  3. ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรหิำรทั่วไปให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภำพ 
  4. ก ำหนดหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มบรหิำรทั่วไป และควบคุมกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน
บรหิำรทั่วไป   
  5. บริหำรจัดกำรในสำยงำนตำมบทบำทและหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 
  6. ก ำกับ ติดตำม ให้งำนแผนงำนและบรหิำรทั่วไป ประสำนฝ่ำยต่ำงๆ  เพื่อด ำเนินกิจกรรม งำน 
โครงกำร ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร และปฏิบัติกำรของโรงเรียน 
  7. ก ำกับ ติดตำม ประสำนงำนใหม้ีกำรรวบรวมข้อมลู สถิติเกี่ยวกับงำนบรหิำรทั่วไปให้เป็น
ปัจจุบัน เพือ่น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำ และแก้ไขปญัหำ 
  8. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุม่
บรหิำรทั่วไป อย่ำงตอ่เนื่อง 
  9. ติดตำมประสำนประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้ำที่และปฏิบัติหน้ำที่พิเศษ  เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
  10.  วินิจฉัยสั่งกำรงำนที่รบัมอบหมำยไปยังงำนที่เกี่ยวข้อง 
  11. ติดตำมผลสมัฤทธ์ิและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อสรปุปัญหำ และอปุสรรคในกำร
ด ำเนินงำน เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำงำนให้มปีระสิทธิภำพย่ิงข้ึน 
  12.  ก ำกับ ติดตำม ให้งำนติดตำมประเมินผล และประสำนงำน ด ำเนินกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนของทุกงำนพร้อมรำยงำนผลกำรปฏิบัติอย่ำงตอ่เนื่อง 
  13.  ประสำนงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนวัดนำงแก้ว 
  14.  ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนกับหน่วยงำนภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกบังำนบริหำรทั่วไป 
  15.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
 

 งานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป  

  1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารท่ัวไป  
  มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้
       1.1  จัดท ำแผนพัฒนำงำน/โครงกำร แผนปฏิบัติรำชกำรและปฏิทินงำนเสนอรองกลุม่บริหำร
ทั่วไปเพื่อจัดสรรงบประมำณ 
      1.2  จัดหำ  จัดซื้อทรัพยำกรที่จ ำเป็นในส ำนักงำนกลุ่มบรหิำรทั่วไป 
       1.3  จัดท ำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำร โดยแยกประเภทของเอกสำรและหนังสือของ
ส ำนักงำน ใหเ้ป็นหมวดหมูม่ีระบบกำรเก็บเอกสำรที่สำมำรถค้นหำเรื่องได้อย่ำงรวดเร็ว 
       1.4  โต้ตอบหนงัสอืรำชกำร  ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร  หลักฐำนให้ถูกต้องตำม
ระเบียบของงำนสำรบรรณอย่ำงรวดเร็วและทันเวลำ 
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       1.5  จัดสง่หนงัสือรำชกำร  เอกสำรของกลุ่มบรหิำรทั่วไป ให้งำนทีร่ับผิดชอบและติดตำมเรื่อง
เก็บคืนจัดเข้ำแฟ้มเรื่อง 
      1.6  จัดพิมพเ์อกสำรและจัดถ่ำยเอกสำรต่ำง ๆ ของกลุ่มบรหิำรทั่วไป เช่น บันทกึ
ข้อควำม  แบบส ำรวจแบบสอบถำม แบบประเมินผลงำนระเบียบและค ำสัง่ 
       1.7  ประสำนงำนด้ำนข้อมลูและร่วมมือกบักลุม่บริหำรงำนต่ำง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจและร่วมมืออันดีต่อกันในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
      1.8  ประเมินผลและสรปุรำยงำนผลปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี 
       1.9  ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
      2. งานพัสดุกลุ่มบริหารท่ัวไป 
        2.1  ประสำนงำนในกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป วำงแผน จัดซื้อ จดัหำวัสด ุ ครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำร
ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภคและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกที่ช ำรุด  โดยประสำนงำนกับพสัดุ
โรงเรียน    
        2.2  จัดท ำบญัชีควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสด ุ ยืมวัสดุให้ถูกตอ้งมีระบบและเป็นปจัจบุัน 
       2.3  จัดท ำระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรำยงำน แบบฟอร์มต่ำง ๆ  ที่จ ำเป็นในกำรให้บริกำรปรับซ่อม 
        2.4  ติดตำมกำรปรับซ่อมและบ ำรุงรักษำสภำพวัสด ุ ครุภัณฑ์ให้มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน 
        2.5  ประเมิน สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำและรำยงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
        2.6  ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
      3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารท่ัวไป 
        3.1  วำงแผนงำน/โครงกำร และจัดทรพัยำกรที่ใช้ในงำนสำรสนเทศของกลุ่มบรหิำรทั่วไป 
        3.2  ประสำนงำนด้ำนควำมร่วมมือเกี่ยวกับข้อมลูกบังำนต่ำง ๆ  เพื่อรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้องเหมำะสมและทันสมัยที่จะบง่บอกถึงสภำพปญัหำควำมต้องกำร 
        3.3  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยของโรงเรียน  เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ 
       3.4  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ข้อมลูให้กลุ่มงำน ได้ใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนแกป้ัญหำหรือพฒันำ
งำนในกลุ่มงำนต่อไป 
       3.5  ร่วมมือกับสำรสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่งำนของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
       3.6  ประเมิน สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
       3.7  ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
      4. งานแผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
      4.1  ประสำนงำนจัดท ำแผนพัฒนำงำน  แผนปฏิบัติรำชกำร/โครงกำร ปฏิทินปฏิบัตงิำนกลุ่ม
บรหิำรทั่วไป เสนอผู้บริหำรเพือ่จัดสรรงบประมำณ 
       4.2  พิจำรณำจัดแผนงำน/โครงกำรของกลุม่บริหำรทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียน
และเกณฑป์ระเมินมำตรฐำนและกำรปฏิรปูกำรศึกษำ 
      4.3  ก ำกับ  ตรวจสอบดูแลงำน/โครงกำร  ให้เกิดกำรด ำเนนิงำนให้เป็นไปตำมแผน 
      4.4  ประสำนงำนกับแผนงำนของโรงเรียนและกลุ่มงำนต่ำง ๆ เพื่อน ำเอำเทคโนโลยีมำใช้ใหม้ี
ประสิทธิภำพ 
      4.5  ประเมิน สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
      4.6  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 
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 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   

   มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้        
      1.  วำงแผนก ำหนดงำน /โครงกำรงบประมำณแผนปฏิบัตงิำนด้ำนอำคำรสถำนที่และ
สภำพแวดล้อมตลอดจนกำรติดตำมกำรปฏิบัตงิำนของนักกำร แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด         
      2.  วำงแผนร่วมกับแผนงำนโรงเรียน พัสดโุรงเรียน เพื่อเสนอของบประมำณจัดสร้ำงอำคำร
เรียน และอำคำรประกอบ   เช่น  ห้องเรียน  ห้องบริกำร  ห้องพเิศษให้เพียงพอ  กับกำรใช้บริกำรของ
โรงเรียน 
      3.  จัดซื้อ  จัดหำโต๊ะ เก้ำอี ้ อุปกรณ์กำรสอน  อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดหอ้งเรียน  ห้องบรกิำร
ห้องพเิศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภำพที่ดอียู่ตลอดเวลำ 
     4.  จัดเครื่องมือรกัษำควำมปลอดภัยในอำคำร  ติดตั้งในที่ทีใ่ช้งำนได้สะดวกใช้งำนได้ทันที 
     5.  จัดบรรยำกำศภำยในอำคำรเรียน  ตกแต่งอย่ำงสวยงำม  เป็นระเบียบ  ประตูหน้ำต่ำงอยู่ใน
สภำพดี  ดูแลสีอำคำรต่ำง ๆให้เรียบร้อย  มีป้ำยบอกอำคำรและห้องต่ำง ๆ  
    6.  ประสำนงำนกับพสัดุโรงเรียนในกำรซ่อมแซมอำคำรสถำนที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้ำอี้ และอื่น 
ๆให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อย 
    7.  ดูแลควำมสะอำดทั่วไปของอำคำรเรียน  ห้องน้ ำ  ห้องสว้ม  ให้สะอำด  ปรำศจำกกลิ่น
รบกวน 
    8.  ติดตำม  ดูแลให้ค ำแนะน ำในกำรใช้อำคำรสถำนที ่ โดยกำรอบรมนกัเรียนในด้ำนกำรดูแล
รักษำทรพัย์สินสมบัติของโรงเรียน 
     9.  ประสำนงำนกับพสัดุโรงเรียนในกำรจ ำหน่ำยพัสดเุสือ่มสภำพออกจำกบัญชีพสัดุ 
    10.  ประสำนงำนกับหัวหน้ำอำคำร โดยน ำข้อเสนอแนะ  มำปรับปรงุงำนให้ทันเหตุกำรณ์และ
ควำมต้องกำรของบุคลำกรในโรงเรียน 
    11.  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสถำนที่แก่บุคคลภำยนอก  รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดท ำ
สถิติกำรให้บริกำรและรวบรวมข้อมูล        
    12.  ประเมิน สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ        
    13.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 
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งานสาธารณปูโภค    

   มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้
  1. จัดท ำแผนงำนพฒันำงำน/โครงกำรเพื่อเสนอต่อผู้บริหำร  เพื่อจัดสรรงบประมำณ         
  2.  จัดซื้อ  จัดหำ สำธำรณูปโภคในโรงเรียนใหเ้พียงพออยู่ตลอดเวลำ 
  3.  ก ำหนดข้อปฏิบัติและติดตำมกำรใช้น้ ำ  ใช้ไฟฟ้ำให้เป็นไปอย่ำงประหยัด 
  4.  จัดบริกำรและติดตำมกำรใช้สำธำรณูปโภคให้เป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
  5.  มีมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพของน้ ำดื่ม น้ ำใช้ เครื่องกรองน้ ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ ตู้โทรศัพท์
และสำธำรณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภำพที่ได้มำตรฐำน 
  6.  จัดท ำป้ำยค ำขวัญ  ค ำเตือน  เกี่ยวกับกำรใช้น้ ำ ใช้ไฟฟ้ำ และโทรศัพท ์
  7.  ร่วมมือกับงำนกิจกรรมนักเรียน   อบรมนักเรียนเกี่ยวกบักำรใช้ไฟฟ้ำ  ใช้โทรศัพท ์
  8.  ส ำรวจ รวบรวม ข้อมลูเกี่ยวกับสำธำรณูปโภคที่ช ำรุด 
  9.  ซ่อมแซมสำธำรณูปโภคที่ช ำรุดใหอ้ยู่ในสภำพที่ด ี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลำ 
  10.  ประเมินผลและสรปุรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
  11.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 

 งานธุรการ และสารบรรณ 

   มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้
  1.    รับ-ส่งเอกสำร  ลงทะเบียนหนงัสอืเข้ำ – ออก จัดสง่หนังสือ เข้ำหรือเอกสำรให้หน่วยงำน
หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
  2.    จัดท ำค ำสั่งและจดหมำยเวียนเรื่องต่ำง ๆ เพื่อแจ้งให้กบัครูและผูเ้กี่ยวข้องได้รบัทรำบ 
  3.    เกบ็ หรอืท ำลำยหนังสือ เอกสำรต่ำง ๆตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
  4.    รวบรวมเอกสำร หลกัฐำน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้
เป็นปจัจบุันอยูเ่สมอ และเวียนให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทรำบ 
  5.    ร่ำงและพมิพ์หนงัสอืออก หนงัสอืโต้ตอบถึงส่วนรำชกำร และหน่วยงำนอื่น  
  6.    ติดตำมเอกสำรของฝ่ำยต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัทำงโรงเรยีนและเกบ็รวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในกำรอ้ำงองิ  
  7.    ประสำนงำนกำรจัดสง่จดหมำย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
  8.    เป็นที่ปรึกษำของรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรทั่วไปในเรื่องงำนสำรบรรณ 
  9.   ควบคุมกำรรบั – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
  10. บริกำรทำงจดหมำยและสิ่งตีพิมพ์ที่มมีำถึงโรงเรียน 
  11. จัดหนังสือเข้ำแฟ้มเพื่อลงนำม 
  1๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 

 งานยานพาหนะ   

  มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้
  1. จัดท ำแผนงำน / โครงกำร เกีย่วกับกำรจัดหำ   บ ำรงุรกัษำ   กำรให้บริกำรยำนพำหนะแก่
คณะครูและบุคลำกรของโรงเรียนตลอดจนก ำหนดงบประมำณเสนอขออนมุัติ           
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  2. ก ำหนดหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ  ให้ควำมรู้ พนักงำนขับรถ   ตลอดจนพจิำรณำ จัดและ
ให้บรกิำรพำหนะแกบุ่คลำกร 
  3. ก ำกับ ติดตำม จัดท ำข้อมลู สถิติ กำรใช้ และใหบ้ริกำรยำนพำหนะของโรงเรียน 
  4. ก ำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ำรงุ เพื่อให้พำหนะใช้กำรได้ และปลอดภัยตลอดเวลำ  ให้
ค ำแนะน ำ เสนอผูม้ีอ ำนำจอนมุัต ิ
  5. ประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
  6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมทีผู่้บงัคับบัญชำมอบหมำย 

 งานประชาสัมพันธ ์

  มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้
  1. ก ำหนดนโยบำย วำงแผน งำนโครงกำร กำรด ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและจุดประสงค์ของโรงเรียน 
  2. ประสำนงำน ร่วมมือกับกลุ่มสำระฯ และงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ประชำสมัพันธ์ 
  3. ต้อนรับและบริกำรผู้มำเยี่ยมชมหรือดงูำนโรงเรียน 
  4. ต้อนรับและบริกำรผู้ปกครองหรือแขกผูม้ำติดต่อกับนกัเรยีนและทำงโรงเรียน 
  5. ประกำศข่ำวสำรของกลุ่มสำระฯ หรือข่ำวทำงรำชกำรใหบุ้คลำกรในโรงเรียนทรำบ 
  6. ประสำนงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  7. เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรจัดพิธีกำรหรอืพิธีกรในงำนพิธีกำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
  8. เผยแพรก่ิจกรรมต่ำง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทำงสื่อมวลชน 
  9. จัดท ำเอกสำร – จุลสำรประชำสมัพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและ
ควำมเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลำกรทั่วไปทรำบ 
  10. รวบรวม  สรปุผลและสถิติต่ำง ๆ เกี่ยวกบังำนประชำสมัพันธ์และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของ
งำนประชำสัมพันธ์ 
  11. งำนเลขำนุกำรกำรประชุมครูโรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
  12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 งานพยาบาลและอนามัย   

   มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้
  1. ก ำหนดนโยบำย  วำงแผนงำนโครงกำร  กำรด ำเนินงำนของงำนอนำมัยโรงเรียนใหส้อดคล้อง
กับนโยบำยและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
   2. ประสำนงำนกบักลุม่สำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียน ในกำรด ำเนินงำนด้ำน
อนำมัยโรงเรียน 
  3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยำบำลให้สะอำด ถูกสุขลกัษณะ 
  4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอปุกรณ์ในกำรปฐมพยำบำล รักษำพยำบำลให้พร้อมและใช้กำรได้
ทันท ี
  5. จัดหำยำและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  6. จัดปฐมพยำบำลนกัเรียน ครู – อำจำรย์ และคนงำนภำรโรงในกรณีเจบ็ป่วย และน ำส่ง
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โรงพยำบำลตำมควำมจ ำเป็น 
  7. จัดบริกำรตรวจสุขภำพนักเรียน ครู – อำจำรย์ นักกำรภำรโรงและชุมชนใกล้เคียง 
  8. จัดท ำบัตรสุขภำพนักเรียน ท ำสถิติ บันทึกสุขภำพ สถิติน้ ำหนักและส่วนสงูนักเรียน 
  9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้ำหน้ำที่อนำมัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลำกรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
  10. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
  11. แนะน ำผู้ป่วย  ญำติ  ประชำชนถึงกำรปฏิบัติตนใหป้ลอดภัยจำกโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
  12. ให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำนสุขภำพนักเรียน 
  13. ประสำนงำนกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษำหรือครผูู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ีปญัหำด้ำน
สุขภำพ 
  14. ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรปฐมพยำบำลแก่หน่วยงำนอื่นหรือกจิกรรมของโรงเรียนตำมควรแก่
โอกำส 
  15. จัดกิจกรรมสง่เสริมสุขภำพอนำมัย เช่น จัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย จัดต้ังชมรม 
ชุมชน  อำสำสมัครสำธำรณสุข 
  16. จัดท ำสถิติ ข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพอนำมัยและจัดท ำรำยงำนประจ ำภำคเรียน ประจ ำปีของ
งำนอนำมัย 
  17. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 งานคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

  มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้
  1. รวบรวมประมวลวิเครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมลูที่ใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ข้ันพื้นฐำน 
  2. สนับสนุนข้อมูล รบัทรำบหรือด ำเนินกำรตำมมติทีป่ระชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
  3. ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำรในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและแจง้มติทีป่ระชุมใหผู้้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทรำบด ำเนินกำรหรือถือ
ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
  5. ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมมตกิำรประชุมในเรื่องกำรอนมุัติ อนุญำต สั่งกำร เรง่รัด กำร
ด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 งานชุมชนสัมพันธแ์ละบรกิารสาธารณะ   

  มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้
  1.  วำงแผนก ำหนดงำน โครงกำรงบประมำณแผนปฏิบัตงิำนด้ำนชุมชนสัมพันธ์และบริกำร
สำธำรณะตลอดจนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน 
  2.  รวบรวมวิเครำะห์ข้อมลูของชุมชน  เพื่อน ำไปใช้ในงำนสร้ำงควำมสมัพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับ
โรงเรียนและบริกำรสำธำรณะ 
  3.  ให้บริกำรชุมชนในด้ำนข่ำวสำร  สุขภำพอนำมัย  อำคำรสถำนที ่ วัสด ุ ครุภัณฑ์  และ
วิชำกำร 
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  4.   จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำชุมชน  เช่น กำรบริจำควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ควำมรู้และจัด
นิทรรศกำร  
  5.  กำรมสี่วนร่วมในกำรอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศำสนำและงำนทีเ่กี่ยวกับ
ชุมชน 
  6.  สนบัสนุนส่งเสรมิให้มกีำรจัดตั้งองค์กรต่ำง ๆ  เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมำคมฯ มูลนิธิ            
  7.  ประสำนและใหบ้ริกำรแก่คณะครู ผูป้กครอง ชุมชน  หน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครฐัและเอกชน
ในด้ำน อำคำรสถำนที่  วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลำกร  งบประมำณ 
  8.  รวบรวมข้อมูล จัดท ำสถิต ิ          
  9.  ประเมินสรปุ รำยงำน ผลกำรกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
  10.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 

งานปอ้งกนัอบุตัิเหตุและอคัคีภัย 

  มีหน้ำทีร่ับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี ้
  1. จัดท ำแผนงำน / โครงกำร เกีย่วกับกำรให้ควำมรูเ้กี่ยวกบักำรป้องกันอบุัติเหตุและอัคคีภัย 
ของโรงเรียน 
  2. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันอบุัติเหตุและอัคคีภัย   ให้ควำมรู้นักเรียน ครู และ
บุคลำกร 
  3. ก ำกับ ติดตำม จัดท ำข้อมลู สถิติ ต่ำงๆ เกี่ยวกบักำรป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย    
  4. ก ำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ำรงุ เพื่อให้อุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัยใช้กำรได้ และปลอดภัย
ตลอดเวลำ  ให้ค ำแนะน ำ เสนอผูม้ีอ ำนำจอนมุัต ิ
  5. ประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
  6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมทีผู่้บงัคับบัญชำมอบหมำย 


