
                                  

                           

      

 

 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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คู่มือปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 
 
 
 

    

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

     

     

 

      

    

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
     

    

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
     

     

 

      

    

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

     

 

 

  งานส านักงาน 
 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

งานสารบรรณ 
 

 

 

 
 

   
 

   
 

  งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
 

งานอนามัยโรงเรียน 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 
 

   
 

   
 

  งานนักการภารโรง 
 

งานสหกรณ์โรงเรียน 
 

งานโสตทัศนศึกษา 
  

 
  

   
 

   
 

  งานโภชนาการ 
 

งานห้องสมุด 
 

งานยานพาหนะ 
 

 

 

       
 

  งานรักษาความปลอดภัย 
   

งานสาธารณูปโภค 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 



 
 

โครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป  ๒๕๖๒ 

 
นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

 
นางพวงจิต  กุลหาบ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

      
       นางสุภาวดี  ปานมาศ             นางพวงจิต  กุลหาบ 
หัวหน้างานส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป   หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา 
     หัวหน้างานสารบรรณ     หัวหน้างานสาธารณูปโภค 

งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

        
   นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว       นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 
   หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน         หัวหน้างานห้องสมดุ 

 



 
 

      
นางพยอม  มณีฉาย      นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 

 หัวหน้างานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน      หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 

      
     นางรานี  เพชรศรีช่วง         นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
   หัวหน้างานโภชนาการ     งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  

      
นายทัศน์พล  บุญศรี     นายโยธิน  ปล้องไหม 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม    งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

      
นางสาวสุเชาวนี  รัตนพันธ์      นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม    งานห้องสมุด 
 



 
 

          
นางณหทัย  อนุจร      นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน       งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  

 

                     
              นางสาวจุไรรัตน์  ทองยอด                            
                                      งานสารบรรณ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 ๑. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 ๒. งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. งานห้องสมุด 
 ๔. งานโสตทัศนศึกษา 
 ๕. งานประชาสัมพันธ์ 
 ๖. งานพยาบาล 
 ๗. งานโภชนาการ 
 ๘. งานกิจกรรมสหกรณ์ 
 ๙. งานนักการภารโรง 
 ๑๐. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑๑. งานสารบรรณ 
 ๑๒. งานสาธารณูปโภค 
 ๑๓. งานรักษาความปลอดภัย 
 

ภาระงาน 
๑. จัดท าแผน / โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/งานต่างๆของโรงเรียน 

 ๓. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลของงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                
๔. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๕. สรุป  รายงานผล การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารท่ัวไปให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 
๖. บริหารงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ 
    สพฐ/    สพม.๑๒ และของโรงเรียน 

 ๗. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 บทบาทหน้าที่ 

  ๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
   ๒. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
   ๓. สรุปประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพ 
   ๔. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. จัดการเอกสาร แผนงาน  โครงการ กลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
๒. จัดการข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารท่ัวไปให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
๓. ประเมินผลปรับปรุงงานบริหารท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

๒. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม 
 บทบาทหน้าที่ 

  ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 
  ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์บ ารุง  ดูแลรักษา  อาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภค  และ

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง  ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ให้บริการอาคารสถานท่ี  และบริเวณโรงเรียนแก่หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในการ 
        จัดกิจกรรม 

 ๔. ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนเพ่ือให้ 

    เกิดความคุ้มค่า  และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
 ๕. สรุปและประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

๖. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ๑. จัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียน  อาคารเรียน  และสถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด  
สวยงามเป็นระเบียบ 
 ๒. ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 
 ๓. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน  อาคารเรียน  และอาคารประกอบให้สวยงาม  สะอาด  
และร่มร่ืน 
 ๔. จัดหาอุปกรณ์  ดูแลรักษา  อาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภค ปลอดภัยและใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ๕. ประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก  ในการขอใช้สถานท่ี อาคาร 
ครุภัณฑ์          



 
 

 
๓. งานห้องสมุด 
 บทบาทหน้าที่ 
 ๑. จัดหนังสือ  วัสดุสารนิเทศ  ให้เหมาะสม  และเพียงพอในการให้บริการนักเรียน  ครู
และบุคลากร 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๓. จัดเก็บรวบรวมสถิติต่างๆ  เกี่ยวกับการให้บริการยืม – คืนหนังสือ 
๔. ซ่อมแซมหนังสือ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ของห้องสมุด 
๕. จัดท าทะเบียนพัสดุงานห้องสมุด 
๖. ติดตามประเมินผล  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๗. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. จัดท าโครงการพัฒนางานห้องสมุด 
๒. ก าหนดระเบียบในการใช้ห้องสมุด 
๓. จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้สะอาด สวยงาม  และเงียบด้วย  เพื่อส่งเสริม

การศึกษาค้นคว้า 
๔. จัดตู้/ชั้นวางหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ให้สะดวกในการค้นคว้า 
๕. จัดหา/จัดซื้อหนังสือท่ีทันสมัย  และมีประโยชน์สูงสุดให้นักเรียนครู  และบุคลากร  ได้

ศึกษาค้นคว้า 
๔. งานโสตทัศนศึกษา 
 บทบาทหน้าที่ 

  ๑. ส่งเสริม  สนับสนุน  อ านวยความสะดวกในการใช้โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี 
  ๒. จัดศูนย์บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน และบริการชุมชน 
  ๓. ให้บริการ อุปกรณ์ แสงเสียง และสื่อทัศนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมท้ังภายในและ

ภายนอกหอประชุม 
  ๔. จัดหา ซ่อมบ ารุงรักษา และควบคุมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
  ๕. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. วางแผนด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  ๒. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ งานโสตฯให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 ๓. อ านวยความสะดวกและบริการอุปกรณ์โสตฯด้านต่างๆแก่ครู  บุคลากร และนักเรียน 
รวมท้ังให้บริการชุมชนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๔. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 



 
 

 ๕. ดูแล  ปรับปรุง  อุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมให้ใช้งานได้ดีและสะดวกในการใช้ 
 ๖. จัดท าบันทึกการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 
๕. งานประชาสมัพันธ ์
 บทบาทหน้าที่ 
  ๑. ให้บริการข่าวสารต่าง ๆ  การประกาศเสียงตามสาย  ป้ายประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน   

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
 ๓. จัดหา บ ารุงรักษา อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน้าเสาธงให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 ๔. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานการ
ด าเนินงานโรงเรียน  
 ๕. ให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง และชุมชน ท่ีมาโรงเรียน 
 ๖. หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักเรียนและบุคลากร ทราบเฉพาะนอกเวลาเรียนและเปลี่ยน
คาบเรียน 

๒. สร้างงานและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายทันสมัย 
๓. สนับสนุนงานผ่านต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
๔. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
๕. จัดท าแผ่นพับ วารสาร  ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

และข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก 
๖. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังงานเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๗. ต้อนรับ และบริการข้อมูลท่ีถูกต้องกับผู้มาติดต่อโรงเรียน 

        ๖. งานพยาบาล 
  บทบาทหน้าที่ 
     ๑. จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากรตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
     ๒. บริการยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และ    
       การ ให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพ รวมท้ังสถิติการให้บริการและสุขภาพของ 
       นักเรียน 
     ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ป้ายนิเทศ  และการตรวจสุขภาพของบุคลากร 
    ๔. ประสานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  หรือสถานพยาบาลให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
    ๕. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   



 
 

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. ก าหนดแผนด าเนินงาน โครงการอนามัยโรงเรียนในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ๒. จัดเก็บสถิติข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน  และบุคลากรท่ีมาขอรับการ
บริการและสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีต้องน าส่งโรงพยาบาล         

            ๓. จัดหายา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และ 
        การให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
  ๔. มีคู่มือการตรวจและบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 
  ๕. จัดท าบัตรประกันสุขภาพประจ าตัวนักเรียน   

 ๖. เผยแพร่ความรู้  โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  พยาบาล  และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารจัดป้ายนิเทศอย่างต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 
๗. งานโภชนาการ 
 บทบาทหน้าที่ 

๑. ก าหนดระเบียบในการควบคุม ดูแล  การจ าหน่ายอาหาร  และการรับประทานอาหาร
ในโรงเรียน 

๒. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการแก่ผู้จ าหน่ายอาหาร 
๓. ควบคุม  ดูแล  การจ าหน่ายอาหาร  ให้มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ 
๔. ควบคุมดูแลรักษาสถานท่ี  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงอาหารให้สะอาด  ถูก

สุขลักษณะ 
๕. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางระเบียบ  วิธีการ  และแนวปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ  บุคลากรและนักเรียน  

ยึดถือปฏิบัติ   เช่น การประกอบอาหาร  ราคา  เวลา จ าหน่ายอาหาร ฯลฯ 
๒. ดูแลสถานท่ีจ าหน่าย และรับประทานอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
๓. จัดเตรียมน้ าดื่ม  ควบคุมคุณภาพน้ าดื่ม  น้ าใช้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย 
๔. จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ  โดยประสานงานกับสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้ท่ี

ถูกต้องกับ 
๘. งานสหกรณ ์
       บทบาทหน้าที ่

๑. ออกระเบียบต่างๆ  ของสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
สถานศึกษารวมท้ังการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ร้านค้าแก่สมาชิก 

๒. ควบคุมดูแลการจัดการท่ัวไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ร้านค้า  
๓. ท าบัญชีรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๔. จัดให้มีคณะกรรมการตามระเบียบสหกรณ์ร้านค้า โดยการให้มีสมาชิกมีส่วนร่วม     



 
 

๕. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้บริการสหกรณ์

ร้านค้าโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
๒. จ าหนา่ยอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการ 
๓. ท าบัญชีรับ-จ่าย เงินและทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๙. งานนักการภารโรงและลูกจ้าง 
 บทบาทหน้าที ่

  ๑. มอบหมายการปฏิบัติงานและบันทึกการท างานของนักการภารโรงและลูกจ้าง 
๒. ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ้าง 
๓. จัดซื้อ  จัดหา  และบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและ

ลูกจ้าง 
๔. ส่งเสริม  พัฒนา  ความรู้  ความสามารถของนักการภารโรงและลูกจ้าง 
๕. ประเมินผลการปฏิบัติของนักการภารโรง  ลูกจ้าง  และรายงานผู้บริหารทราบเป็น

ระยะๆ 
  ๖. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๑. ก าหนดหน้าท่ีและควบคุมดูแลความรับผิดชอบของนักการภารโรงและลูกจ้าง 
๒. ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนา  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนและแหล่ง

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
๔. พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมงานด้านสาธารณูปโภค 
๕. เปิด ปิด  ประตูหน้าต่างห้องเรียน  อาคารเรียนในส่วนท่ีรับผิดชอบตามเวลาท่ีก าหนด 
๖. ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน  ซึ่งรวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิด  ท้ัง

ภายในและ ภายนอกอาคารมิให้สูญหายหรือถูกท าลาย  ซ่อมแซม และรักษาทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพดี 

๑๐. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 บทบาทหน้าที่ 
 ๑. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. ด าเนินการและก ากับติดตาม  และประเมินผลงานตามแผนงานโครงการของ
สถานศึกษา 



 
 

 ๓. ระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษา  รวมท้ังปกครองดูแลบ ารุงรักษา  และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ  ก าหนด 
 ๔. ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  แนวปฏิบัติ  ในการด าเนินงานต่างๆ  ตามท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ  ก าหนด 
 ๕. งานอ่ืน ๆท่ีได้รับมอบหมาย  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๑. ก าหนด  นัดหมาย  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   ปีละอย่างน้อย  2  ครั้ง 
๒. สรุปรายงาน 

๑๑. งานสารบรรณ 
 บทบาทหน้าที่ 

๑. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ  โต้ตอบหนังสือ  แจกจ่าย จัดเก็บรักษาตามระเบียบ       
สารบรรณ  

   ๒. จัดท าแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารท่ัวไปไว้บริการ 
   ๓. สรุปประเมินผลและปรับปรุงงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
   ๔. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. จัดการเอกสารกลุ่มบริหารท่ัวไปให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
๒. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือภายใน/ภายนอกโรงเรียน  ประสานงานกลุ่มสาระฯ/
งานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ประเมินผลปรับปรุงงานบริหารท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง                                  

๑๒. งานสาธารณูปโภค 
 บทบาทหน้าที ่

  ๑. การจัดระบบไฟฟ้า  และประปา  ในบริเวณพื้นท่ีท้ังหมด  ซ่อมแซมติดตั้งระบบไฟฟ้า   
  และประปา 

๒. การออกแบบประมาณการติดตั้งไฟฟ้า  และประปา  ภายในอาคาร  ติดตั้งซ่อมแซม 
อุปกรณ์เครือ่งมือครุภัณฑ์ไฟฟ้า - ประปา 

  ๓. ดูแลรักษาซ่อมแซม  และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไฟฟ้า ประปา  ทุกชนิดภายในโรงเรียน 
  ๔. การให้บริการด้านส่ือสาร  ระบบโทรศัพท์ 
  ๕. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ประปา  ภายในโรงเรียน  เมื่อได้รับแจ้งงให้อยู่ในสภาพดี
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 ๒. ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า  และประปา  ตามอาคารต่างๆ 



 
 

  ๓. ดูแลและตรวจสอบระบบแนวสายไฟไม่ให้แตะกิ่งไม้ต้นไม้  เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
  ๔. ดูแลและตรวจสอบการใช้ระบบสาธารณูปโภคให้เป็นไปด้วยความประหยัดและคุ้มค่า   
        เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

 

๑๓. งานรักษาความปลอดภัย 
 บทบาทหน้าที ่
  ๑. ก าหนดแผนการรักษาความปลอดภัย ในสถานท่ีราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-  ๒.  การชี้แจง เน้นย้ า สร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัย 

ของหน่วยงาน 

  ๓.  จัดหา เตรียมอุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความปลอดภัย 
  ๔.  การแต่งตั้งผู้อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย และผู้ตรวจการอยู่เวร  
  ๕.  รวบรวม สรุปผลการอยู่เวรยาม และการตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัย 
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
  ๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑.  มีแผนรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.  มีมาตรการในการสร้างความตระหนัก และเน้นย้ าอย่างสม่ าเสมอ 
   ๒.๑  การรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
   ๒.๒  จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเวรรักษาความปลอดภัย โดยให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบัต ิ
   ๒.๓  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจเวร ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้อยู่เวรรักษาความปลอดภัย ตามข้อ 2.2 และบันทึกการตรวจเวรในสมุดเวรรักษาความ
ปลอดภัย  หากมีกรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการด้วยเหตุท่ีเวรรักษาความ
ปลอดภัย และผู้ตรวจไม่มาปฏิบัติหน้าท่ี  ให้ผู้ตรวจร่วมรับผิดชอบด้วย 
   ๒.๔   ยามรักษาการณ์ ให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     
 


