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งานฝ่ายงานทั่วไป 

แนวคิด 

 ฝ่ายงานทั่วไป เป็นฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ภาระงานเกี่ยวข้อง 
กับการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การจัดบรรยากาศทั้งภายในห้องเรียน ภายในโรงเรียน          
ให้เกิดความร่มรื่น เป็นสัดส่วน สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบำรุงดูแลรักษา อาคารเรียนอาคาร 
ประกอบ ห้องเรียนห้องพิเศษ และห้องบริการต่าง ๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตามเกณฑ์ปริมาณและตรง 
ตามมาตรฐาน จัดให้มีเอกสารการใช้อาคาร และจัดทำประวัติบำรุงรักษา และสรุปประเมินผลอย่างชัดเจน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานการให้บริการ 

  1. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

 การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
   - กำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และการจัดสภาพแวดล้อม 
จัดทำแผนผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
  - ดูแลพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย 
เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
  - ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพ่ือให้เกิด 
ความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
  - สำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  - สรุปประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน ควรดำเนินการดังนี้ 
  - มีการจัดบริเวณเป็นสัดส่วน 
  - มีความร่มรื่น 
  - มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม 
  - มีสถานที่เล่น ออกกำลังกาย พักผ่อน 
  - มีอากาศปลอดโปร่ง 
  - ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 
  - มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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  - มีทางสัญจรเป็นระเบียบ 
  - มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต 
  - มีการใช้และบำรุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 
 

1.๑ การบริหารอาคารเรียน/ห้องเรียน 
 1.1.๑ การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน โรงเรียนควรดำเนินการ ดังนี้ 
  - มีการตกแต่งที่สวยงาม 
  - มีแสงสว่างเพียงพอ 
  - ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดีมีอุปกรณ์ยึดมั่นคง 
  - ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี 
  - มีการดูแลสภาพสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย 
  - มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
  - มีความเป็นระเบียบ 
  - มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๑.1.2 การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
  - จัดให้มีห้องเรียนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  - จัดให้มีห้องพิเศษเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  - จัดให้มีห้องบริการเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑.1.3 การดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
  - มีการดูแลรักษาอาคารเรียน 
  - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร 
  - มีการบำรุงรักษาให้คงสภาพมีระเบียบ สวยงามใช้การได้และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  - มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
   - บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และสะอาดสวยงาม 
 ๑.1.4 การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
  - มีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
  - มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
  - มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยที่ใช้การได้ 
  - ยังมีการควบคุม และติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
  - มีการฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

๑.1.5 การจัดบรรยากาศในห้องเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
- จัดให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
- ตกแต่งให้สวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ 
- ไม่แออัด 
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- โต๊ะเก้าอ้ีและอุปกรณ์ประจำห้องมีสภาพดี 
- มีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่จำเป็นประจำห้อง 
- มีเครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

๑.1.6 การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- จัดทำแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ 
- ใช้ห้องตามแผนที่กำหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
- จัดประกวดเพื่อยกย่องชมเชย 
 

๑.๒ การบริการห้องบริการ 
  1.๒.๑ การจัดบรรยากาศห้องบริการ โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 

- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
- มีการตกแต่งที่สวยงาม 
- มีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
- ไม่แออัด 
- มีป้ายนิเทศแสดงคำแนะนำการใช้ห้อง ระเบียบปฏิบัติและสถิติข้อมูล 

๑.2.2 การใช้และการบำรุงรักษาห้องบริการ โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- จัดทำแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้ห้องตามแผน และตารางที่กำหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
- บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- เก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 

๑.๓ การบริการห้องพิเศษ 
๑.๓.๑ การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 

 - จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
- ตกแต่งที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ฯลฯ 
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- จัดให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
- ไม่แออัด 
- มีป้ายบอกวิธีทำงาน แนะนำเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ 
- มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย 
- มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
- มีป้ายแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องมือ 

๑.3.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- จัดทำแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้ห้องตามแผน และตารางที่กำหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
- บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
- ติดตามประเมินผลการใช้ห้องอย่างเป็นระบบ 
- ประกวดการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อยกย่องชมเชย 
- เก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 

๑.4 การบริการอาคารประกอบ 
๑.4.1 อาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 

๑.4.1.๑ การจัดอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีอาคารโรงฝึกงานเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๔.๑.2 การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงานโรงเรียนควรดำเนินการ
ดังนี้ 

- จัดทำแผน ตารางการใช้และระเบียบการใช้อาคาร 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้ห้องตามแผนและตารางที่กำหนด 
- จัดสภาพอาคารประกอบตามหลักการจัด และมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 - จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
- บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
- ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- เก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

1.4.2 อาคารโรงอาหาร โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
1.4.2.1 การจัดอาคารโรงอาหาร 

- จัดให้มีอาคารโรงอาหารเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- จัดให้มีครุภัณฑ์ประจำโรงอาหาร 
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- จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ 
- จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 
- จัดให้บริการอย่างเหมาะสม 

1.4.2.2 การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
- จัดทำแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพที่ดี 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

1.4.3 อาคารหอประชุม / ห้องประชุม โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
1.4.3.1 การจัดอาคารหอประชุม / ห้องประชุม 

- จัดให้มีหอประชุม / ห้องประชุม 
- จัดครุภัณฑ์ประจำหอประชุม 
- จัดบุคลากรรับผิดชอบ 
- จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 
- จัดการให้บริการอย่างเหมาะสม 

1.4.3.2 การใช้และบำรุงรักษาอาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
- จัดทำแผน และแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้หอประชุม / ห้องประชุม 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้หอประชุม / ห้องประชุมตามแผน และตารางที่กำหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
- จัดงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
- บันทึกสถิติในการใช้หอประชุม / ห้องประชุม 
- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

1.4.4 อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
1.4.4.1 การจัดอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม 

- จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
- มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์ 
- มอบหมายบุคลากรดูแลรับผิดชอบ 
- จัดการให้บริการอย่างเหมาะสม 
- จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนพิการ / ผู้สูงอายุ 

1.4.4.2 การใช้และดูแลรักษาห้องน้ำ - ห้องส้วม 
- จัดให้มีคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ - ห้องส้วม 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ เช่น ภารโรง นักเรียน ฯลฯ 
- จัดระบบการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
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- จัดทำแผนการบำรุงรักษาให้สามารถให้บริการได้อย่างประสิทธิภาพ 
- กำกับ ควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ 

1.4.5 การบริหารอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
1.4.5.1 การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 

- จัดให้มีอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
- จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ประกอบ 
- จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบสมบูรณ์อย่างเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
 และการให้บริการและมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 

1.4.5.2 การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา /ห้องพลศึกษา 
- จัดทำแผน ตารางการใช้และระเบียบการใช้อาคาร/ห้องพลศึกษา 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้อาคาร/ห้องตามแผน และตารางที่กำหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 

2. งานสาธารณปโภค (น้ำ/ไฟ) 
1. จัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

  2. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
  3. กำหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
  4. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
  5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และ 
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 

6. จัดทำป้ายคำขวัญ คำเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
7. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์ 
8. สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชำรุด 
9. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. การให้บริการโรงอาหาร 
 1. เผยแพร่ความรู้การสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการ 

2. จัดและควบคุมการบริการด้วยอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลัก
โภชนาการ 

3. ควบคุม ดูแล การประกอบและการจัดจำหน่าย อาหาร รักษาความสะอาดสถานที่ประกอบและ
จำหน่ายอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
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 4. ควบคุม ดูแล การประกอบและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับบุคลากรในโรงเรียนให้มี
คุณภาพสะอาด ปลอดภัย 
 5. ควบคุมดูแลอนามัยของผู้ประกอบ และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใหถูกสุขลักษณะ 
 
4. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

- จัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียน 
- จัดทำป้ายนิเทศ 
- มีการบริการจดหมาย 
- ติดตั้งเครื่องขยายเสียง 
- มีระบบเสียงตามสาย 
- มีเครื่องมือสื่อสารวิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร 
- ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 
- จัดวางระบบการสื่อสารผ่านระบบ LAN (LOCAL AREA NETWORK) ระบบ WIRELESS ในเครื่อง 
 คอมพิวเตอร์ 
- จัดทำการสื่อสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน 
- จัดอุปกรณ์การสื่อสารอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
4.1. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 

- มีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
- กำหนดยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรม 
- กำหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์นั้น 
- เผยแพร่กิจกรรม ผลงานของโรงเรียน ในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกีฬา ด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป 
- เก็บรวบรวมหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นผลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
 

5. การให้บริการชุมชน/การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
 1. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลชุมชน เพ่ือนำไปใช้สร้างความสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน 
 2. ให้บริการแก่ชุมชนในทุกด้านที่สามารถทำได้ เช่น ด้านดนตรี การแสดง ด้านข่าวสาร ด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์ และด้านวิชาการเป็นต้น 
 3. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย โดยเข้าร่วมในงาน
ประเพณี ศาสนา และงานเกี่ยวกับชุมชน 
 4. ดำเนินงานในการที่จะให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 5. จัดทำข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับชุมชนในท้องถิ่น เช่น หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่บริการ 
ผู้นำท้องถิ่น บุคคลที่ชุมชนนับถือ หรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
 6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน 
 7. จัดเก็บสถิติ ข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานสัมพันธ์ชุมชน 
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 8. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. การประเมินผลการดำเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๑. กำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ 

๒. จัดเก็บสถิติ ข้อมูล เอกสารหลักฐาน 

๓. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายงานทั่วไป 
 

 
นายอมรศักดิ์   เสมสันต์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

หน้าที ่

 รับผิดชอบการบริหาร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ วางแผน กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายงานทั่วไป 

 
              นายชาตรี  รูปสง่า        

                หัวหน้าฝ่ายงานทั่วไป 
          

หน้าที ่

   หัวหน้าฝ่ายงานทั่วไปรับผิดชอบการบริหาร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ วางแผน กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานทั่วไป 

 

 

 

 

 
 



๑๐ 
 

 ๑. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

 

นายพงษ์ศักดิ์   สังเกตุใจ     
ประธานกรรมการการบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

หน้าที ่

 ๑. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๒. บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 

ปลอดภัย สะอาด สะดวก เหมาะสม สวยงาม เพียงพอและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 

๓. ติตตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความ

คุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

๔. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

๑.๑ การบริหารอาคารเรียน/ห้องเรียน   

 
นายพงษ์ศักดิ์   สังเกตุใจ 

                    
                นายพินิจ  สุขลักษณ์  นายบุญเสริม  คุ้มสุวรรณ์  นายกล้าณรงค์  สาวงศ์ตุ้ย   

 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ทุกกลุ่มสาระ       ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 

หน้าที ่
๑. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารเรียน/ห้องเรียน 
๒. บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารเรียน/ห้องเรียนของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 
ปลอดภัย สะอาด สะดวก เหมาะสม สวยงาม เพียงพอและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
๓. ติตตามและตรวจสอบการใช้อาคารเรียน/ห้องเรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และเอ้ือ 
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
๔. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารเรียน/ห้องเรียนของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

๑.๒ การบริการห้องบริการ  

 

 
           นายสามารถ  สิทธิวงศ ์
 

                                                                                                                             

 นายกฤษณะ  สันทะวงศ์          นายชินพัฒก์  ตุ้มศรี           นายสุพจน์  ตาด้วง      
 

                                      
    นางภิรัญญา  เกื้อกูล         นายณัฐกิตติ์  กันทะชมภู                               
 
 

หน้าที ่
๑. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการห้องบริการ 
๒. บำรุง ดูแลและพัฒนาห้องบริการของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย สะอาด สะดวก 
เหมาะสม สวยงาม เพียงพอและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
๓. ติตตามและตรวจสอบการใช้ห้องบริการของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ 
ต่อการเรียนรู้ 
๔. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้ห้องบริการของสถานศึกษา 

 

 



๑๓ 
 

๑.๓ การบริการห้องพิเศษ 

 
         นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
 

           
 
 
 
 
 

                     นายวิทยา  นวลจันทร์ 
 

    และหัวหน้าสาระ ฯ ทุกกลุ่มสาระ 

 
  

หน้าที ่
๑. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการห้องพิเศษ 
๒. บำรุง ดูแลและพัฒนาห้องพิเศษของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย สะอาด สะดวก 
เหมาะสม สวยงาม เพียงพอและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
๓. ติตตามและตรวจสอบการใช้ห้องพิเศษของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
๔. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้ห้องพิเศษของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 
 

๑.๔ การบริการอาคารประกอบ  

 

 
        นายบุญเสริม  คุ้มสุวรรณ์ 

                 
นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์ นางสาวขวัญฤทัย  เทพกิจ  นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   นายสามารถ  สิทธิวงศ์ 
  

                                                           
 นายสมพงษ์  อัคจร          นายวัชระ  มีชัย          นายกฤษณะ  สันทะวงศ์    นางดวงรัศมี  จันตาวงศ์ 
 

 

หน้าที ่
๑. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารประกอบ 
๒. บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารประกอบของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย สะอาด 
สะดวก เหมาะสม สวยงาม เพียงพอและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
๓. ติตตามและตรวจสอบการใช้อาคารประกอบของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
๔. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารประกอบของสถานศึกษา 

 

 
 



๑๕ 
 

๒. การให้บริการสาธารณูปโภค (น้ำ/ไฟ)  

 

 
นายพินิจ  สุขลักษณ์ 

 

                                                                                                                                                                      
นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตใจ   นายบุญเสริม คุ้มสุวรรณ์       นางสาววฤนดา สืบสุยะ   นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ    

 

หน้าที ่
1. จัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

  2. สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชำรุด 
๓. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
๔. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
๕.ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๓. การให้บริการโรงอาหาร 

 
 

 
นายวัชระ  มีชัย 

 

                                                 
                 นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ      นางดวงรัศม ี จันตาวงศ ์  นางสาวสุวรรณภา  อินมา 

 
 

หน้าที ่
๑. จัดทำแผน โครงการการให้บริการโรงอาหาร 
๒. เผยแพร่ความรู้การสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการ 
๓. ควบคุม ดูแล การประกอบและการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 
และถูกหลักโภชนาการ 
๔. จัดที่รองรับขยะและเศษอาหารให้ถูกหลักอนามัย 
๕. จัดระบบดูแลรักษาความสะอาดและบำบัดน้ำเสียที่ดี 
๖. จัดโต๊ะเก้าอ้ีให้นักเรียนและครูสำหรับรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ 

๗. จัดสถานที่โรงอาหารให้สะอาด สะดวก บรรยากาศดี สวยงาม อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

๘. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 
 

๔. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
    ๔.๑ การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 

 

 
นายสุพจน์  ตาด้วง 

 

                                                                      
   นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต                นางสาววิริยาพร  ทาสุข                 นางสาวกาญจนา  ชะเอม 

   

                                                                                                                                                  
        นายนเรศ  หนูป่า                              นางดวงพร  มูลป้อม                    นางสาวกาญจา  วงค์กรด
  

                                                                                                              
      นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์          นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา  นายวิทยา  นวลจันทร์ 
 

 
    



๑๘ 
 

       
นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม 

 
 
 
 
 

หน้าที ่
๑. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ผลงานดีเด่น  
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ WEBSITE ของโรงเรียน 
๒. บริการประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายแก่  นักเรียน  คณะครู  ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและนอกสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
๔. ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ/จัดหา อุปกรณ์และสื่อทัศนูปกรณ์ให้มีใช้งานได้ตลอดเวลา 
๕. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

๕. การให้บริการชุมชน/การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
    ๕.๑ การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 

 

 
นายชาตรี  รูปสง่า 

 

                                  
นายสามารถ  สิทธิวงศ์    นายประวิทย์  วิเชียรพจน์         นายกำพล  จุ้ยเรือง       นางสาวขวัญฤทัย  เทพกิจ 

                                                                                                                                                      
      นางสาวดวงสมร ศรีวิใจลำพัน    นายสิทธิพงษ์  ราชวงศ์              นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์  

 
 

หน้าที ่
๑. ให้บริการแก่ชุมชนในทุกด้าน เช่น สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ดนตรี การแสดง ข่าวสาร และวิชาการ  
๒. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย โดยเข้าร่วมในงาน 
ประเพณี  
ศาสนา และงานเกี่ยวกับชุมชน 
๓. จัดเก็บสถิติ ข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานสัมพันธ์ชุมชน 
๔. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

 



๒๐ 
 

๖. การประเมินผลการดำเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   

 

 
นางสาวสุวรรณภา  อินมา 

 

                                                                                                                                                                         
           นางนภาภรณ์  เจรญิพรพิมลกุล       นายกฤษณะ   สันทะวงศ์       นายสิทธิพงษ์  ราชวงศ์ 

                                                                                                                                                      
                                   นายประวิทย์  วิเชียรพจน์     นางสาวดวงสมร ศรีวิใจลำพัน 

หน้าที ่
 ๑. กำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ 
 ๒. จัดเก็บสถิติ ข้อมูล เอกสารหลักฐาน 

 ๓. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

คำนำ 

  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายงานทั ่วไป โรงเรียนทุ ่งเสลี ่ยมชนูปถัมภ์ฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นเพื ่อเสริมสร้าง               
ความเข้าใจแก่ครู อาจารย์ นักการภารโรงบุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัด  
การศึกษาแก่นักเรียน ประชาชนและผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย คู ่มือฉบับนี้จัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ 
บริหารงานโรงเรียนตามแนวทางการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของ สพฐ. ฝ่ายงานทั่วไปที่จึงได้จัดกรอบ งาน
ให้ครอบคลุมกับภาระงาน สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการ  ศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย มุ่งหวังว่า
ภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานฝ่ายงานทั่วไป อย่างไรก็ตาม คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระ
เพียงขอบข่ายงาน ( พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบงานที่บรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารงานยัง
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนถึง วิธีปฏิบัติงาน (Work Procedures) ซึ่งจะได้จัดทำในระดับผู้ปฏิบัติการที่ได้รับแต่งตั้ง
มอบหมายในแต่ละกรอบงานให้สมบูรณ์ เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป คณะทำงานยินดี น้อมรับ
ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ  ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ ให้
คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะทำงานในฝ่ายงานทั่วไป ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น 
อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียิ่ง ให้กับโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 

 

          ฝ่ายงานทั่วไป 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 

สารบัญ 

หน้า 

แนวคิด ............................................................................................................................. .......     1 
วัตถุประสงค์......................................................................................................... ...................                    ๑ 
มาตรฐานการให้บริการ ......................................................................................................... ..     ๑ 

1. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม.........................................................     ๑      
  - การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม.............................................     ๑  
  - การบริหารอาคารเรียน/ห้องเรียน .............................................................     ๒ 
  - การบริการห้องบริการ ..............................................................................      ๓ 
  -.การบริการห้องพิเศษ ................................................................................     ๓ 
  - การบริการอาคารประกอบ .....................................................................     ๔  
 2. การให้บริการสาธารณปโภค (น้ำ/ไฟ)...................................................................     ๖  
 3. การให้บริการโรงอาหาร .................................................................................. .....     ๖  
 4. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ................................................................... ....     ๗  
 5. การให้บริการชุมชน/การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ........................................     ๗  
 6. การประเมินผลการดำเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม..........................     ๘  
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายงานทั่วไป............................................................     ๙ 
ภาคผนวก..................................................................................................................................                 ๒๑ 
 แผนผังบริเวณโรงเรียน................................................................................................              ๒๒         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายงานทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๒๕ 
 

กรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 


