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                             คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 
 

 การบริหารงานทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนทําอุแทพิทยา ในการสนับสนุน สํงเสริมการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนให๎บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในด๎านการด าเนินงานธุรการ งานพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูล
สารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขํายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร                      
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม การสํงเสริมและประสานงานการศึกษา 
รวมถึงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การสํงเสรมสนับสนุนด๎านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป ประสานงานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนํวยงานอ่ืน รวมถึง
งานบริการสาธารณะที่เก่ียวข๎อง 

 แนวคิด 

1. วางแผนการบริหารจัดการภายในกลุํมงานบริหารทั่วไปจากการรวบรวมข๎อมูลและการศึกษา 
ข๎อมูลที่เก่ียวข๎องสอดคล๎องกับแนวนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ของโรงเรียน 

2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกลุํมงานบริหารทั่วไป โดยสํงเสริมการเรียนรู๎และจัดการความรู๎ใน 
การปฏิบัติงาน ท างงานแบบบูรณาการ ท างานเป็นทีมให๎มีประสิทธิภาพ 

3. การจัดเตรียมเครื่องมือใช๎ในส านักงานให๎พร๎อมส าหรับการปฏิบัติงาน โดยการบ ารุงรักษา 
เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน วางแผนจัดหาและเลือกเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎เหมาะสมและ
เพียงพอตํอการใช๎งานและมีการควบคุมเครื่องมือเครื่องใช๎ส าหรับส านักงานอยํางเป็นระบบ 

4. จัดระบบและวิธีปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุํน มีความงํายตํอการปฏิบัติ ได๎รับการ 
ยอมรับจากผู๎ปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุน จัดระบบงาน ได๎แกํ การด าเนินการฝึกอบรม การวิจัย                 
การปฏิบัติงาน การแสวงหาวิธีการท างานให๎งํายขึ้น การสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์และแก๎ปัญหา การน า
คอมพิวเตอร์และเครื่องมือกลไกตําง ๆ มาใช๎ในการบันทึกข๎อมูล การประเมินผลงาน การก าหนดมาตรฐานการ
ท างาน การจัดการความรู๎ในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงคูํมือการปฏิบัติงาน บริหารการจัดเอกสาร 

5. ด าเนินการบริหารเอกสาร จัดเก็บเอกสาร การควบคุมและออกแบบฟอร์มอยํางเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

6. พัฒนาระบบการติดตํอสื่อสารให๎มีประสิทธิภาพ โดยจัดหาสิ่งอ านวยควาสะดวกในการติดตํอ 
สื่อสาร เชํน โทรศัพท์ทุกประเภท โทรสาร ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช๎ส าหรับติดตํอสื่อสาร ผํานระบบ
อินเตอร์เน็ตในรูปแบบตําง ๆ  

7. การประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงาน และรายงานผลให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบ 
 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทําอุแทพิทยา มีหน๎าที่รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน งานนักการภารโรงและลูกจ๎าง ชั่วคราว                    
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม งานสารสนเทศ งานปนะชาสัมพันธ์ งานสัมพันธ์ชุมชน งานโสตทัศนศึกษา 
งานธนาคารโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน โดยมี นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ต าแหนํง ครู คศ.2 เป็น
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป และมีคณะท างาน โดยแบํงความรับผิดชอบเป็น 13 ฝุายงาน ดังนี้ 
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1. งานส านักงานกลุํมบริหารทั่วไป 
2. งานสัมพันธ์ชุมชน 
3. งานระบบข๎อมูลและสารสนเทศ 
4. งานประชาสัมพันธ์ 
5. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
6. งานโสตทัศนศึกษา 
7. งานอนามัยโรงเรียน 
8. งานธนาคารโรงเรียน 
9. งานนักการภารโรงเรียนและลูกจ๎างชั่วคราว 
10. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
11. งานยานพาหนะ 
12. งานโรงอาหาร 
13. งานรับนักเรียน 

 
 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 มีหน๎าที่ รับผิดชอบวางแผน ด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

รายงานผลการด าเนิน งานนักการภารโรง เจ๎าหน๎าที่บริการและเวรบริการ มีคณะท างาน ประกอบด๎วย 
1. นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ   ครู คศ.2   หัวหน๎างาน 
2. นายธีรพันธ์  พิจารณ์   ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
3. นางสาวอารียา  หมื่นระย๎า  เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  ผู๎ชํวย 

 
 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
2. วางแผน เสนอการก าหนดหน๎าที่ มอบหมายการปฏิบัติงานและบันทึกการท างานของลูกจ๎าง

ชั่วคราว ต าแหนํงนักการภารโรง พนักงานความสะอาด คนสวน ยามรักษาความปลอดภัย 
3. ท าหน๎าที่ก ากับดูแลการบริหารงานลูกจ๎างชั่วคราวต าแหนํงนักการภารโรง พนักงานท าความ

สะอาด คนสวน ยามรักษาความปลอดภัย โดยให๎มีการก าดูแล ติดตาม 
4. จัดซื้อ จัดหา และบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ๎าง 
5. สํงเสริมและพัฒนาความรู๎ความสามารถของนักการการภารโรงและลูกจ๎าง 
6. ประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่เป็นระยะ ๆ ของลูกจ๎างชั่วคราวต าแหนํงนักการภารโรง พนักงาน

ท าความสะอาด คนสวน ยามรักษาความปลอดภัย และสรุปรายงานผลการประเมินเมื่อสิ้น
ภาคเรียนรายงานผู๎บริหารทราบ 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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2. งานสัมพันธ์ชุมชน 
 
มีหน๎าที่ รับผิดชอบ วางแผนด าเนินงานสร๎างสัมพันธภาพระหวํางโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น  

การระดมทุนทรัพย์ และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน และงาน
อ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบมาย มีคณะท างาน ประกอบด๎วย 

1.    นางสาวพรพิมล แซํฟูุง    รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  หัวหน๎างาน 
2.    นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ  คร ูคศ.2    ผู๎ชํวย 
3.    นางสาวนลัทพร  มีแก้ว   คร ูคศ.2    ผู๎ชํวย 
4.    นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี   ครู คศ.2    ผู๎ชํวย 
5.    นายปิยวัฒน์  วชิัยดิษฐ   ครู คศ.2    ผู๎ชํวย 
6.    นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร  ครู คศ.1    ผู๎ชํวย 
7.    นางสาวอารียา  หมื่นระย้า  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
1. จัดท างานแผนงาน / โครงการส าหรับงานชุมชนสัมพันธ์คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี 

   เครือขําย 
2. จัดท าค าสั่งแตํงคณะกรรมการ ผู๎รับผิดชอบงานชุมชนสัมพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษา  

   และภาคีเครือขําย 
3. ประชุมคณะกรรมการ ผู๎รับผิดชอบงานชุมชนสัมพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี 

   เครือขําย 
4. ศึกษา รวบรวม สิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐานของชุมชน เพ่ือน าไปใช๎ในงานสร๎างความสัมพันธ์ 

   ระหวํางชุมชน กับโรงเรียน และภาคีเครือขําย 
5. ท าหนังสือเชิญชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการวางแผน 

   งานตําง ๆ ของโรงเรียน 
6. ให๎บริการชุมชนในด๎านวิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ บุคลากรและด๎านอ่ืน ๆ  
7. ให๎ความรู๎และรณรงค์ในกิจกรรมตําง ๆ ตามนโยบายของโรงเรียนและหนํวยงานต๎นสังกัด 
8. สํงเสริมให๎โรงเรียนเข๎าไปมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนา  

   และงานที่เกี่ยวกับชุมชน 
9. ขอความรํวมมือ ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือขํายเพ่ือให๎เข๎ามามีสํวนรํวม  

   และสนับสนุนด๎านวิชาการ ด๎านทรัพยากร ด๎านบริการ และด๎านอื่น ๆ ในโรงเรียน 
10. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือขําย 
11. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการประจ าปีการศึกษาตํอผู๎อ านวยการ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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3. งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

 
มีหน๎าที่ รับผิดชอบการด าเนินงานข๎อมูลทั่วไปของโรงเรียน ระบบข๎อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช๎ในการ 

บริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีคณะท างาน ประกอบด๎วย 
1.    นางสาวประภัสสร  โยมา  ครผูู๎ชํวย   หัวหน๎างาน 
2.    นางสาวเนตรชนก  มีนวลชื่น  ครู คศ.1   ผู๎ชํวย 
3.    นางอุทัยวรรณ  พรหมอินทร์  ครผู็ชํวย   ผู๎ชํวย 
4.    นางสาวบุษกร อุทัยรัตน์   ครูอัตาจ๎าง  ผู๎ชํวย 

 
 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าแผนงานพัฒนางาน / โครงการเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
   แผนปฏิบัติงานด๎านระบบข๎อมูลสารสนเทศ 

2. ส ารวจระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
3. จัดท าทะเบียนข๎อมูลสื่อสารสนเทศของโรงเรียน 
4. จัดระบบฐานข๎อมูลของสถานศึกษา เพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให๎สอดคล๎อง 

   กับระบบฐานข๎อมูลเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. พัฒนาบุคลากรผู๎รับผิดชอบระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะใน 

   การปฏิบัติภารกิจ 
6. จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 

   สํวนกลาง 
7. น าเสนอและเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

   ในรูปแบบตําง ๆ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ และงานเว็บไซต์ขงอโรงเรียน 
8. ประเมินและประสานงานระบบข๎อมูลสารสเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ 
9. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี

การศึกษา เสนอกลุํมบริหารงานทั่วไปและผู๎อ านวยการทราบ 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
  การปฏิบัติงานระบบข๎อมูลและสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบํงหน๎าที่ให๎การจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศให๎แกํกลุํมสาระการเรียนรู๎ ฝุายงานตําง ๆ เพื่อให๎ได๎ 
ข๎อมูลที่รวดเร็วเป็นจริง โดยยึดตามหลักการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยเก็บข๎อมูลและ
ปูอนข๎อมูลเข๎าสูํระบบเครือขําย Google site เพ่ือการเผยแพรํให๎เป็นปัจจุบัน 

2. ฝุายงานระบบข๎อมูลและสารสนเทศ ด าเนินการออกแบบและสร๎างแบบฟอร์มในการจัดเก็บ 
   ข๎อมูลแบบตําง ๆ  

3. รวบรวมสารสนเทศจากกลุํมสาระการเรียนรู๎ฝุายงานตําง ๆ จัดเก็บอยํางเป็นระบบ 
 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
4. เก็บข๎อมูลและปูอนข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูลดังนี้ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management Information  
    System : EMIS) 

- การจัดเก็บข๎อมูลสิ่งกํอสร๎าง (B-OBEC) 
- ระบบจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 

5. พัฒนาบุคลากรผู๎รับผิดชอบระบบข๎อมูลสารสนเทศ โดยจัดอบรมการใช๎โปรแกรมปูอนข๎อมูล 
   สารสนเทศออนไลน์ เพ่ือการขจัดเก็บข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูล 
 
 

4. งานประชาสัมพันธ์ 
 
มีหน๎าที่ รับผิดชอบวางแผน ด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินและรายงานผล 

การด าเนินงาน งานประชาสัมพันธ์ งานวารสารโรงเรียน งานเผยแพรํเกียรติบัตร การเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร 
ผลงานของสถานศึกษา งานประกาศเกียรติคุณ และงานอื่น ๆ มีคณะท างาน ประกอบด๎วย 

1. นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ์   ครู คศ.2   หัวหน๎างาน 
2. นายนที  รุ่มรวย    ครูผู้ช่วย   ผู๎ชํวย 
3. นางสาวบุษกร  อุทัยรัตน์   ครูอัตราจ้าง  ผู๎ชํวย 

 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
1. จัดท าแผนงานพัฒนางาน / โครงการเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติ

งานด๎านงานประชาสัมพันธ์ ให๎สอดดคล๎องกับนโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน 
2. ให๎บริการขําวสารตําง ๆ การประกาศเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ขําวสารให๎นักเรียนและ 

   บุคลากรทราบ เฉพาะนอกเวลาเรียนและเปลี่ยนคาบเรียน 
3. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ เสนอข๎อมูล ขําวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน  

บุคลากรและนักเรียนที่ได๎รับรางวัลหรือท าความดี 
4. จัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาบุคลากรและนักเรียนชํวยงานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมที่ 

เกี่ยวข๎องกับการประชาสัมพันธ์ และสร๎างเครือขํายการประชาสัมพันธ์ 
5. จัดหา บ ารุงรักษา อุปกรณ์เก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน๎าเสาธงให๎ใช๎งานได๎ 

อยํางประสิทธิภาพตลอดเวลา 
6. จัดวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายขําว เพ่ือเผยแพรํขําวสารและผลงานการด าเนินงาน 

โรงเรียน 
7. ต๎อนรับและบริการผู๎ปกครองหรือแขกผู๎มาติดตํอกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
8. ต๎อนรับและบริการผู๎มาเยี่ยมชมหรือมาดูงานโรงเรียน 
9. จัดการปฏิบัติหน๎าที่พิธีกร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 
10. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน / โครงการประจ าปีการศึกษา  

   เสนอฝุายบริหารทั่วไปและผู๎อ านวยการทราบ 
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11. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
       การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

- การจัดท าจดหมายขําว ประชาสัมพันธ์ขําวสาร ภารกิจงาน ผํานชํองทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยค านึงถึงความถูกต๎องเชื่อถือได๎ของเนื้อหาในจดหมายขําว เนื้อหาสื่อสารตรงประเด็น สามารถสื่อสารได๎
แพรํหลายกว๎างขวาง โดยจัดสํงไปยังชํองทางแอปพลิเคชั่น Line และเว็บไซต์ของโรงเรียน รวมถึงส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

- การประชาสัมพันธ์ขําวสาร ภารกิจงาน งานนโยบายของโรงเรียนเพื่อเผยแพรํผํานทาง 
เว็บไซต์ โดยข๎อมูลขําวสารมีความถูกต๎อง ชัดเจน มีการปรับปรุงขําวให๎เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได๎มีความนําสนใจ 

- การจัดท าขําวแจก (Press Release) ประชาสัมพันธ์ขําวสาร ภารกิจของโรงเรียน ใน 
รูปแบบขําวแจกที่สั้น กระชับ เข๎าใจงําย ข๎อมูลถูกต๎องตรงตามสิ่งที่ปรากฏ มีความสมดุล เน๎นหนักข๎อเท็จจริง
ตามความส าคัญ มีความชัดเจนกะทัดรัด ใช๎ภาษษที่เข๎าใจงําย ตรงไปตรงมา มีความสด รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

- จัดเตรียมนักเรียนหรือบุคลากร เพ่ือท าหน๎าที่พิธีกรด าเนินรายการและกิจกรรมในวาระ 
ตําง ๆ โดยบริการทั้งภายในโรงเรียนและหนํวยงานภายนอกโรงเรียน 
 
 

4. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 
  มีหน๎าที่ วางแผน ด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม งานอาคารสถานที่ให๎สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
และเป็นที่พึงพอใจแกํผู๎มาติดตํอราชการ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินด าเนิน มีคณะท างาน
ประกอบด๎วย 

1. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี   ครู คศ.2   หัวหน๎างาน 
2. นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ  ครู คศ.2   ผู๎ชํวย 
3. นายโอภาส เกื้อสกุล   ครู คศ.2   ผู๎ชํวย 
4. นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ์   ครู คศ.2   ผู๎ชํวย 
5. นางอุทัยวรรณ  พรหมอินทร์  ครูผู้ช่วย   ผู๎ชํวย 
6. นางสาวนงลักษณ์ หอมหวน  ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 
7. นายนพดล ทองพัฒน์   นักการ   ผู๎ชํวย 
8. นางชุติมันต์ คนโอ   แมํบ๎าน   ผู๎ชํวย 
9. นางสาวจินตนา ยืนนาน   พนักงานโรงน้ า  ผู๎ชํวย 
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 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
  ๑. จัดท าแผนงานพัฒนางาน / โครงการเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
แผนปฏิบัติงานด๎านอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แมํบ๎าน
ท าความสะอาด 
         ๒. วางแผนรํวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร๎างอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ เชํน นักเรียน ห๎องเรียน ห๎องบริการ ห๎องพิเศษให๎เพียงพอกับการใช๎บริการของโรงเรียน 

  3. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ท่ีใช๎งานได๎สะดวกใช๎งานได๎ทันที 
  4. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซํอมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๏ะ เก๎าอ้ี และอ่ิน ๆ  
ให๎อยูํในสภาพที่เรียบร๎อย 
  5. ดูแลความสะอาดเรียบร๎อยทั่วไปของอาคารเรียน ห๎องน้ า ห๎องส๎วม 
  6. ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช๎ทุกชนิด ทั้งภายใน 
และภายนอกอาคารมิให๎สูญหายหรือถูกท าลาย ซํอมแซม และรักษาทรัพย์สินให๎อยูํในสภาพดี 
  7. ดูแลบ ารุงรักษาตกแตํงต๎นไม๎ ไม๎ประดับ สวนหยํอม บริเวณโดยรอบโรงเรียนให๎เรียบร๎อเป็น 
ระเบียบ 
  8. ติดตาม ดูแลให๎ค าแนะน าในการใช๎อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด๎านการดูแลรักษา 
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
  9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหนํายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
  10. พัฒนา ปรับปรุงซํอมแซมอาคารสถานที่ จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนและแหลํงเรียนรู๎เพื่อ 
สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎ทันเหตุการณ์และความต๎องการของบุคลากรในโรงเรียน 
  11. อ านวยความสะดวกในการใช๎อาคารสถานที่แกํบุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอ่ืน ๆ จัดท าสถิติ 
การให๎บริการและรวบรวมข๎อมูล 
  12. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี 
การศึกษา เสนอฝุายบริหารทั่วไปและรวบรวมข๎อมูล 
  13.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 
      การปฏิบัติงานฝุายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. งานอาคารเรียน ห๎องเรียน / ห๎องปฏิบัติการ อาคารประกอบอื่น ๆ  
- จัดท าแผนงาน / โครงการและปฏิบัติงานประจ าปี งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
- ควบคุมนักการภารโรงให๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบียบแนวปฏิบัติที่วางไว๎ 
- จัดบริการและควบคุมดูแลรักษา จัดซํอมสิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค 
- รับผิดชอบ จัดซื้อ จัดหา การควบคุมดูแลรักษาและซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ โต๏ะ เก๎าอ้ี  

ประตู หน๎าตํางให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อยสมบูรณ์ 
- ตกแตํงอาคารเรียนให๎สวยงาม มีแสงสวํางเพียงพอ อากาศถํายเทได๎สะดวก ไมํแออัด  

ดูแลรักษาให๎อยูํในสภาพดีและมีบรรยากาศทางวิชาการ เพื่อสํงเสริมการจัดการเรียนการสอน 
- จัดระบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อย ใช๎การได๎ดี (ในอาคาร) 
- ดุแลสภาพสีของอาคารให๎อยูํในสภาพที่สะอาดเรียบร๎อย 
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- จัดให๎มีปูายชื่อบอกอาคารและห๎องตําง ๆ 
- จัดให๎มีห๎องเรียนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน มีบรรยากาศที่สนับสนุนและสํงเสริมทาง 

วิชาการให๎เอื้อตํอการการจัดการเรียนรู๎ 
 

- รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ จัดให๎มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปูองกันรักษา 
ความปลอดภัย 

2. งานดูแลความสะอาดเรียบร๎อยทั่วไปของอาคารเรียน ก๎องน้ า ห๎องส๎วม 
- พ้ืน ผนัง เพดาน ที่กดโถส๎วม โถปัสสาวะ สะอาดไมํมีคราบสกปรกอยูํในสภาพดีใช๎งานได๎ 
- น้ าใช๎สะอาดเพียงพอ และไมํมีลุกน้ ายุงลาย ภาชนะกักเก็บน้ า ขันตักน้ าสะอาดอยูํใน 

สภาพดี ใช๎งานได๎ 
- กระดาษช าระ เพียงพอตํอการใช๎งานตลอดเวลาที่เปิดให๎บริการ หรือสายฉีดน้ าช าระ 

สะอาดอยูํในสภาพดี ใช๎งานได๎ 
- อํางล๎างมือ ก๏อกน้ า กระจก สะอาด ไมํมีคราบสกปรก อยูํในสภาพดี ใช๎งานได๎ 
- สบูํล๎างมือ พร๎อมใช๎งานตลอดเวลาที่เปิดให๎บริการ 
- ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยูํในสภาพดี ไมํรั่วซึม ตั้งอยูํในบริเวณอํางล๎างมือ   

หรือบริเวณใกล๎เคียง 
- มีทํอระบายสิ่งปฏิกูล และถังเก็บกักไมํรั่วซึม แตก หรือช ารุด 
- จัดให๎มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจ า 
- จัดส๎วมพร๎อมใช๎งาน ตลอดเวลาที่เปิดให๎บริการ 
- บริเวณท่ีตังส๎วมไมํอยูํที่ลับตาหรือเปลี่ยว 
- แยกห๎องส๎วมส าหรับ ชาย-หญิง โดยมีปูายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน 
- ประตูท่ีจับ เปิด-ปิด และที่ล๏อคด๎านในสะอาด อยูํในสภาพดี พร๎อมใช๎งาน 
- พ้ืนที่ห๎องส๎วมแห๎ง 
- แสงสวํางเพียงพอ สามารถมองเห็นได๎ทั่วบริเวณ 

 
3. งานดูแลลต๎นไม๎ สนามหญ๎า สวนหยํอม 

- ดูแลรดน้ าต๎นไม๎ ไม๎ในกระถาง สนามหญ๎า สวนหยํอม สม่ าเสมอทุกวัน 
- ดูแลพรวนดินและใสํปุ๋ยสนามหญ๎า สวนหยํอม ให๎มีความสวยงาม อยูํเสมอ 
- ดูแลตัดแตํงสนามหญ๎า สวหยํอม ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อยสวยงามอยูเสมอ 
- จัดการวัชพืชขึ้นแปลกปลอมในสนามหญ๎า 
- ดูแลฉีดยาฆําแมลงและโรคพืชที่อาจมาท างายต๎นไม๎ และตัดหญ๎าเพื่อมิให๎ศัตรูพืช 

ดังกลําวมาท างายต๎นไม๎และสนามหญ๎า 
- คอยดูแลและเก็บกวาดใบไม๎ใบหญ๎า รวมทั้งเศษก่ิงไม๎ที่รํวงหลํนน าไปทิ้งในถังขยะ 
- จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ในการดูแลสนามหญ๎า สวนหยํอม ในสถานที่จัดเก็บ 

ที่เหมาะสม 
- ซํอมแซม เปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใชํช ารุด ไมํเหมาะสมในการใช๎งาน 
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5. งานโสตทัศนศึกษา 
 

       มีหน๎าที่ ถํายภาพกิจกรรม ดูแลเครื่องเสียง ให๎บริการโสตทัศนศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
การประชุมและการจัดกิจกรรม มีคณะท างานประกอบด๎วย 

1. นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ์   ครู คศ.2   หัวหน๎างาน 
2. นายธีรพันธ์  พิจารณ์   ครผูู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
3. นางสาวสุจิตรา ศรีคง   ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 
4. นางชุติมันต์ คนโอ   แมํบ๎าน   ผู๎ชํวย 

 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
1. จัดท าแผนงานพัฒนา / โครงการเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณ แผนการ 

ปฏิบัติงานด๎านงานโสตทัศนศึกษา 
2. จัดท าระเบียบการใช๎และการให๎บริการใช๎โสตทัศนูปกรณ์ 
3. จักให๎มีการควบคุม ดูแลรักษา และซํอมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให๎อยูํในที่พร๎อมจะใช๎งานได๎ 

ตลอดเวลา 
4. จัดระบบโสตทัศนศึกษา ลดขั้นตอนในการด าเนินงานให๎มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีมา 

ใช๎ในการด าเนินงานให๎เหมาะสม 
5. วางแผน ปรับปรุงห๎องโสตทัศนูปกรณ์ ให๎สะอาด มีความทันสมัย จัดบรรยากาศในห๎องโสต 

ทัศนศึกษาให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับการเรียนการสอน 
6. จัดท าบัญชีควบคุม พัสดุ อุปรกณ์ ครุภัณฑ์ ให๎มีการลงทะเบียนวัสดุอึปกรณ์ และครุภัณฑ์โสต 

ทัศนศึกษา อยํางเป็นระบบ 
7. ควบคุม ดูแล การใช๎พัสดุโสตทัศนศึกษา ให๎สอดคล๎องกับการเรียนการสอนตามรายวิชา    

ตําง ๆ เพื่อบรรลุผลตามจุดประสงค์รายวิชานั้น ๆ   
8. นิเทศงาน หรือหาวิธีการให๎ครุที่ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ได๎พัฒนาความรู๎ละความสามารถ 

ในการผลิตและใช๎อุปกรณ์ตําง ๆ 
9. รับผิดชอบด าเนินการ บริการ ระบบภาพ และเสียง ภายในโรงเรียน ห๎องประชุม อาคาร 

หอประชุม ห๎องโสตทัศนศึก สถานที่ตําง ๆ ภายในโรงเรียน และให๎บริการแกํชุมชนตามโอกาสอันเหมาะสม
ตามท่ีได๎รับมอบมาย  

10. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ๎าง การสร๎าง การซํอม การผลิต หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อทัศนูปกรณ์  
นวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งควบคุม ให๎เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระเบียบของทางราชการ 

11. จัดระบบข๎อมูล สถิติ การใช๎ห๎องโสตทัศนศึกษา ของบุคลากร ของนักเรียน และบุคลทั่วไป 
12. จัดระเบียบการใช๎และการให๎บริการ การใช๎โสตทัศนูปกรณ์ 
13. จัดให๎มีการควบคุม ดูแลรักษาและซํอมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ 

ตลอดเวลา 
14. ก ากับ ควบคุมดูแล แก๎ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให๎เป็นไปตามกฎระเบียบ และเกณฑ์ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของงานโสตทัศนศึกษา 
15. ประสานงานกับฝุายตําง ๆ ของโรงเรียนในด๎านการจัดการเรียนการสอน 
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16. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี 
การศึกษาเสนอกลุํมบริหารทั่วไปละผู๎อ านวยการทราบ 

17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 
       การปฏิบัติงานบริการโสตทัศนศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

1. งานภาพนิ่ง และงานภาพเคลื่อนไหว  
- กรอกแบบขอใช๎บริการ / หนังสือขอความรํวมมือ 
- แจ๎งก าหนดการลํวงหน๎าหนึ่งวัน 
- จัดรถรับ-สํง อ านวยความสะดวก กรณีบันทึกภาพนอกสถานที่  
- น าซีดี / แฟลชไดรฟ์ ให๎เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบ เมื่อต๎องการส าเนาภาพดิจิตอล 

2. งานศิลปกรรม งานออกแบบผลิดด๎วยคอมพิวเตอน์ เชํน แผํนพับ, โปสเตอร์, ปกหนังสือ,      
ปกซีดี ฯลฯ 

- กรอกแบบขอใช๎บริการ / หนังสือขอความรํวมมือ 
- แจ๎งก าหนดการลํวงหน๎าอยํางน๎อยสองวัน 
- งานที่ใช๎วัสดุหรือหมึกพิมพ์มาก ต๎องผํานการพิจารณาจากผู๎บังคับบัญชากํอน 
- การก าหนดระยะเวลาแล๎วเสร็จของงาน ให๎เป็นไปตามความยากงํายและความส าคัญของงาน 
- งานที่มีข๎อความตั้งแตํครึ่งหน๎ากระดาษ A4 ขึ้นไป เจ๎าของงานต๎องพิมพ์เป็นไฟล์ข๎อมูลมาด๎วย 

3. งานโสตทัศนูปกรณ์ เสียงตามสาย  
- บุคคลภายนอกห๎ามเข๎าห๎องควบคุมเสียงกํอนได๎รับอนุญาต 
- งานที่จะประชาสัมพันธ์ ให๎แจ๎งลํวงหน๎า ไมํน๎อยกวําหนึ่งชั่วโมง พร๎อมข๎อมูลรายละเอียด 

ที่จะประชาสัมพันธ์ 
 

6. งานอนามัยโรงเรียน 
 

  มีหน๎าที่ วางแผน ด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ให๎บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น
แกํนักเรียน การประสานกับสถานพยาบาล หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประสานกับผู๎ปกครองนักเรียน ประสาน
กับบริษัทประกัน และรายงานผลการด าเนินงาน มีคณะท างานประกอบด๎วย 

1. นางสาวสุจิตรา ศรีคง   ครูอัตราจ๎าง  หัวหน๎างาน 
2. นางสาวนงลักษณ์ หอมหวน  ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 
3. นางสาวสุกันยา  เศษฐขาว   ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย  

 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
1. จัดท าแผนพัฒนางาน / โครงการเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติ 

งานของงานอนามัยโรงเรียนให๎สอดคล๎องกับนโยบายวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับกลุํมสาระการเรียนรู๎และงานจําง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด๎าน 

อนามัยโรงเรียน 
3. ควบคุมดูแลห๎องพยาบาลให๎สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
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4. ด าเนินการเพื่อให๎นักเรียนได๎รับการตรวจสุขภาพและได๎รับการแก๎ไขปัญหาสุขภาพโดย 
รํวมมือ / ประสานงานกับครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา ผู๎ปครอง และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. ตรวจสอบ พัฒนา และติดตามผล เรื่องน้ าหนักและสํวนสูงของนักเรียนทุกคน เปรียบเทียบ 
กับการเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข รวมทั้งเรื่องของสุขภาพของนักเรียนทั้งระบบ 

6. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
ละหนึ่งครั้ง 

7. ให๎ความรู๎แกํนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย เชํน การรับประทานอาหารให๎ถูกหลัก 
โภชนการ 

8. ดุแลนักเรียนที่เจ็บปุวยและประสบอุบัติดหตุในโรงเรียนจนได๎รับบาดเจ็บ รวมทั้งประสานงาน 
กับส านักงานอนามัย สถานพยาบาล โรงพยาบาลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสุขภาพอนามั้ยของนักเรียน  

9. จัดท าข๎อมูล สารสนเทศด๎านการเจ็บปุวย และสุขภาพ อนามัยของนักเรียนและการวาง 
แผนการด าเนินการเพื่อการปูองกันตํอไป 

10. จัดหายาและเวชภัณฑ์เพ่ือการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น รวมทั้งจัดหาและจัดเตรียมเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในกรปฐมพยาบาลให๎พร๎อมใช๎ 

11. ท าบัตรสุขภาพ และติดตามผลการรักษาอาการเป็นราย ๆ  
12. จัดท าสถิติการใช๎ยา และการรับบริการตําง ๆ ของครู นักเรียน และบุคลากรอื่น ๆ  
13. เผยแพรํและให๎ความรู๎เกี่ยวกับโรคระบาดและการดูแลสุขภาพ 
14. การให๎บริการแกํนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาเมื่อได๎อุบัติเหตุให๎ได๎รับสิทธิประโยชน์ 

ตามโครงการประกันอุบัติเหตุ 
15. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู๎สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด๎านสุขภาพ 
16. ให๎ความรํวมมือด๎านการปฐมพยาบาลแกํหนํวยงานอ่ืน หรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแกํโอกาส 
17. จัดท าสถิติ ข๎อมูลทางด๎านสุขภาพอนามัย และจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของอนามัย 
18. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี 

การศึกษา เสนอกลุํมบริหารงานทั่วไปและผู๎อ านวยการทราบ 
19. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ๆ ตามที่ดีรับมอบหมาย 

 
       การปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข๎อปฏิบัติส าหรับโรงเรียนในสถานการณ์การแพรํเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด 19) อ๎างอิง 
แนวปฏิบัติจากคูํมือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด -19  

1.1 แจ๎งผู๎ปกครองเมื่อบุตรหลานมีอาการเจ็บปุวย 
เมื่อมีนักเรียนคนใดท่ีมีอาการไอ จาม มีน้ ามูก มีไข๎ ให๎รีบท าการแจ๎งผู๎ปกครองทันที เพ่ือให๎ 

ผู๎ปกครองรับทราบและน าบุตรหลานของตนเองไปกักตัว 14 วัน หรือเข๎ารับการตรวจกับแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญ ทั้งนี้
ยังรวมไปถึงนักเรียนที่กลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได๎ประกาศไว๎ 

1.2  คัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข๎าโรงเรียน 
กํอนเข๎าโรงเรียนหรือสถานศึกษาให๎มีการตรวจและคัดกรองนักเรียนในเบื้องต๎น อยํางเชํน 
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การวัดอุณหภูมิรํางกาย เมื่อท าการตรวจสอบแล๎วให๎เจ๎าหน๎าที่ท าสัญลักษณ์ตําง ๆ ไว๎ บนเสื้อหรือรํางกายของ
นักเรียน เพ่ือบํงบอกวํานักเรียนคนดังกลําวได๎รับการคัดกรองแล๎วในเบื้องต๎น 

1.3  ท าความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่ตําง ๆ เมื่อมีผู๎กลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเข๎าไปในสถานที่ 
ดังกลําว ให๎ทางโรงเรียนด าเนินการท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช๎ทั้งหมด รวมถึงสถานที่ทั้งภายในและ
ภายนอกของอาคาร โดยใช๎น้ ายาฆําเชื้อและเครื่องพํนละอองฝอยที่ได๎มาตรฐาน 

1.4 พิจารณาการจัดกิจกรรมในโรงเรียน หากมีกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกิน 300 คน ควรที่
จะงดจัดกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน  นอกจากนั้นแล๎วห๎องเรียนและโรงอาหารก็ควร
จะรักษาระยะหํางทางสังคม ( Social Distancing) โดยให๎มีระยะหํางตํอบุคคลอยํางน๎อย 1-2 เมตร ทั้งนี้เพ่ือ
ยกระดับความปลอดภัยควรจะมีฉากกั้นระหวํางโต๏ะหรือระหวํางบุคคล 

1.5 จัดให๎มีการดูแลอาคารและยานพาหนะ จัดการท าความสะอาดห๎องละสถานที่ที่ใช๎รํวมกัน 
หลายคนโดยน้ ายาท าความสะอาด 

1.6 จัดให๎มีการดูแลโรงอาหาร การจ าหนํายอาหาร 
- ขณะปฏิบัติงานเกี่ยวข๎องการสัมผัสอาหาร ให๎ท าการสวมหมวกคลุมผม หน๎ากากอนามัย  

ผ๎ากันเปื้อน ถุงมืออนามัย ทั้งนี้ต๎องปฏิบัติงานให๎ถูกต๎องตามสุขลักษณะสํวนบุคคลด๎วย 
- ห๎ามไอ และจามใสํอาหาร ควรล๎างมือกํอนและหลังประกอบอาหารอยํางสม่ าเสมอ 
- ท าความสะอาดโรงอาหาร ด๎วยน้ ายาฆําเชื้ออยํางสม่ าเสมอ 

1.7 ท าความสะอาดและดูแลห๎องน้ า ท าความสะอาดในจุดที่สัมผัสบํอย  
1.8 ควบคุมดูแลคุณครูและบุคลากรในโรงเรียน 

- กรณีมีอาการเจ็บปุวย ให๎บุคลากรดังกลําวท าการแจ๎งหัวหน๎างานและด าเนินการหยุด 
งานทันที หลังจากนั้นจึงพบแพทย์เพ่ือตรวจสอบและรักษาอาการข๎างต๎น นอกจากนี้หากบุคลากรคนดที่
เดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสารธารณสุขหรืออยูํในชํวงกักตัว ให๎บุคคลดังกลําวท าตาม
ข๎อแนะน าของเต๎าที่อยํางเครํงครัด 

- ผู๎ปฏิบัติงานท าความสะอาด ควรใสํถึงมือท าควาสะอาด หน๎ากากผ๎า ผ๎ายางกันเปื้อน  
รองเท๎าผ๎ายางหุ๎มแข็ง หรือรอวเท๎าบูทกันเชื้อโรค  

- ผู๎ปฏิบัติงานควรปูองกันตัวเอง ควรจะเป็นการท าควาสมะอาดมือด๎วยแอลกฮอล์ฆําเชื้อ 
หรือการล๎างมือหรือด๎วยสบูํ รวมไปถึงการหลักเลี่ยงการใช๎สัมผัสบริเวณหน๎า ตา ปาก จมูก 
  1.9 ให๎ความรู๎ผู๎ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโคโควิด 19 
   ให๎มอบหมายคุณครูได๎จัดการเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ตําง ๆ เพ่ือให๎ความรู๎และแนะน า
นักเรียน เพ่ือปูองกันและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ไมํวําจะเป็นการสอนวิธีการล๎างมือ การใช๎หน๎ากาก
อนามัยที่ถูกวิธี 
 

2. ด าเนินการเผยแพรํความรู๎ให๎ความรู๎แกํนักเรียนในเรื่องเก่ียวกับสุขภาพ โดยจัดท าปูายนิเทศ  
ด าเนินกิจกรรมวันส าคัญที่เก่ียวข๎องกับสุขภาพอนามัย 

3. การให๎บริการและรํวมมือด๎านการปฐมพยาบาลแกํหนํวยงานหรือกิจกรรมของโรงเรียน เชํน  
กีฬาสีของโรงเรียน กิจกรรมคํายหรือทัศนศึกษานอกโรงเรียน โดยหนํวยงาน ฝุายงาน ผู๎ด าเนินโครงการ ท า
บันทึกข๎อความขออนุญาตใช๎วัสดุยาและเวชภัณฑ์เสนอตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 
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4. การสํงตํอนักเรียนไปยังสถานพยาบาล มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
4.1 เมื่อนักเรียนมีอาการเจ็บปุวยไมํสบายระหวํางคาบเรียน ให๎นักเรียนแจ๎งครูประจ าวิชา  

จากนั้นขออนุญาตขอนอนพักห๎องพยาบาล 
4.2 บุคลาการงานด๎านอนามัยท าการประเมินอาการ พิจารณาตามความรุนแรงของอาการ 
4.3 กรณัจัดสํงนักเรียนไปยังสถานพยาบาล ให๎ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

- แจ๎งทางโรงเรียนเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช๎รถของโรงเรียน 
- จัดเตรียมเอกสารสํวนตัวของเรียน เชํน เอกสารที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
- หากเป็นการปุวยรุนแรงเกินกวําการปฐมพยาบาลได๎ โรงเรียนส ารองจํายคํา 

รักษาพยาบาลกรณีเกิดเหตุเหตุฉุกเฉิน นักเรียนสามารถเข๎ารักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิทธิการรักษาพยาบาลได๎ จากนั้นน าใบเสร็จมาแจ๎งฝุายธุรการโรงเรียน 

4.4 โรงเรียนติดตํอผู๎ปกครองนักเรียน เพ่ือแจ๎งอาการและรักนักเรียนกลับบ๎าน 
4.5 งานอนามัยโรงเรียนท าบักทึกรายงานตามแบบฟอร์มการเข๎ารักษาพยาบาล หรืแบบฟอร์ม 

รายงานอุบัติเหตุ 
 

7. งานธนาคารโรงเรียน 
 

  ธนาคารโรงเรียน เป็นการจ าลองสาขาของธนาคารไว๎ในสถาบันการศึกษา และเปิดโอกาส 
ให๎นักเรียนเป็นผู๎ด าเนอนการธนาคารด๎วยตนเอง ภายใต๎การดูแลของธนาคารออมสิน สาขากาญจนดิษฐ์ ที่ท า
หน๎าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให๎ค าแนะนะ เพ่ือเสริมสร๎างประสบการณ์การท างานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบัน
การเงินให๎กับนักเรียน และพัฒนาตํอยอดให๎เด็กมีนิสัยรักการออม 
  งานธนาคารโรงเรียน มีหน๎าที่ รับผิดชอบวางแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออม สํงเสริมให๎นักเรียน
เก็บและฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน ประสานงานกับธนาคารออมสินในการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเงินและ
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย มีคณะท างาน
ประกอบด๎วย 

1. นางสาวนันทวดี  ใจห๎าว   ครู คศ.1   หัวหน๎างาน 
2. นางสาวนงลักษณ์ หอมหวน  ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 

 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
1. จัดท าแผนงานพัฒนางาน / โครงการเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร เพ่ือจัดสรรงประมาณแผนปฏิบัติ 

งานโครงการงานธนาคารโรงเรียน 
2. ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์  
3. จัดท าบัญชีเงินฝากเป็นรายบุคคล อนุมัติการเปิดบัญชีใหมํ การปิดบัญชี 
4. ก าหนดชํวงเวลารับฝาก-ถอน และให๎บริการรับ ฝาก-ถอนเงิน ส าหรับนักเรียน ครูและ 

บุคลากรโรงเรียนทําอุแทพิทยา 
5. รายงานสรุปยอดเงินฝาก-ถอน ของแตํละวัน รายงานการเคลื่อนไหวตามประเภทสลิป  

รายงานการเคลื่อนไหวประจ าวันตามล ากับเหตุการณ์ รายงานรายรับรายจําย รานงานแสดงยอดเงินรวมและ
จ านวนบัญชีของผู๎ฝาก รายวานการเปิด ปิดบัญชีประจ าวัน 
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6. ตรวจเช็คสมุดเงินฝากของธนาคารโรงเรียนวําตรงกับบัญชีน าสํงเงินประจ าวันของธนาคาร 
โรงเรียนหรือไม ํ

7. สํงเสริมให๎นักเรียนเห็นคุณคําของการประหยัด การออมและเห็นความส าคัญของระบบ 
บริการของธนาคาร และการเงิน จัดท าโครงการเพํอสํงเสริมให๎นักเรียน ครูและบุคลากรรงเรียนทําอุแทพิทยา 
มาเปิดบัญชีและเพ่ิมเงินฝาก 

8. ดูแลความสะอาดเรียบร๎อยของธนาคารโรงเรียน 
9. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ 

ที่เก่ียวข๎อง 
10. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเลํมและน าเสนอฝุายบริหารตามล าดับเพื่อ 

รับทราบข๎อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา 
11.  ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี 

การศึกษา เสนอกลุํมบริหารงานทั่วไปและผู๎อ านวยการทราบ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 
                การปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เตรียมการประชุมนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียนเพื่อวางแผนการท างาน ก าหนดบทบาท 
และหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ธนาคารโรงเรียนและก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานให๎ชัดเจน 

2. ด าเนินการรับสมัครเจ๎าหน๎าที่ธนาคารโรงเรียนจ านวน 6 คน  
3. อบรมเจ๎าหน๎าที่ธนาคารโรงเรียนประกอบด๎วยนักเรียนเป็นผู๎ปฏิบัติงาน ท าหน๎าที่ผู๎จัดการ  

พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดตํอ และพนักงานลงรายการเพ่ือปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง 
4. ประชาสัมพันธ์วันและเวลาเปิดท าการของธนาคารโรงเรียนให๎นักเรียนทุกคนได๎รับทราบ 
5. นิเทศการท างานธนาคารโรงเรียนเพ่ือให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 
6. ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียน ให๎นักเรียนทุกคนรู๎ถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรม 

สํงเสริมการออม 
7. ด าเนินการกิจกรรมธนาคารโรงเรียน (รับฝาก-ถอน) ตามปฏิทินการท างานของธนาคาร 

โรงเรียน 
8. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช๎ในกิจกรรมของธนาคารโรงเรียน 

 
                ผู้จัดการ 

1. ไปขอรับกุญแจเพ่ือเปิดประตูธนาคารโรงเรียนในตอนเช๎า 
2. เซ็นตอนุมัติสลิปเงินฝากในแตํละวัน และสมุดบัญชีเงินฝาก 
3. เซ็นอนุมัติสลิปเงินถอน โดยใบถอนนี้จะต๎องตรวจเช็คลายเซ็นผู๎ถอนให๎ตรงกับลายมเซ็นที่เปิด

บัญชี และการถอนทุกครั้งจะต๎องน าบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาด๎วย 
4. เซ็นอนุมัติการเปิดบัญชี 
5. เช็นอนุมัติการปิดบัญชี 
6. ตรวจสอบยอดคงเหลือของพนักงานลงเครื่อง พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน 
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7. เซ็นรายการการเคลื่อนไหวตามประเภทสลิป รายงานการเคลื่อนไหวประจ าวันตามล าดับ
เหตุการณ์รายรับ-รายจํายประจ าวัน รายงานแสดงยอดเงินรวมและจ านวนบัญชีของผู๎ฝาก 
รายการเปิด-ปิดบัญชีประจ าวัน 

8. เซ็นรายงานสรุปยอดเงินฝาก-ถอน ของแตํละวัน 
9. เขียนสลิปเงินฝากพร๎อมน าสํงให๎พนักงานธนาคารออมสินและเขียนสลิปเงินถอนของสมุดบัญชี

ธนาคารโรงเรียนที่ธนาคารออมสิน 
10. ดูแลความสะอาดเรียบร๎อยของธนาคารโรงเรียน 
11. น ากุญแจสํงคืนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการธนาคารโรงเรียน 

 
ฝ่ายบันทึกข้อมูล (พนักงานลงเครื่อง) 
รอบเช้า: 
1. เปิดเครื่องใสํรหัสผู๎จัดการ 
2. เข๎าดูวันที่ปฏิบัติงาน 
3. เข๎าบันทึกการรับเงินที่เบิกจากธนาคารและพิมพ์สลิป 
4. เปลี่ยนรหัสเป็นรหัสพนักงาน 
5. เข๎าเบิกเงินสด 
6. เข๎าท างานนปกติ 
7. ปิดบัญชีรอบเช๎า 
รอบบ่าย: 
1. เข๎ารหัสพนักงาน เบิกเงินจากรอบเขา 
2. ฝากถอนเงินตามปกติ 
3. ปิดบัญชีรอบบําย 

                ฝ่ายการเงิน 
               หน้าที่การท างาน (กรณีการฝาก)  

1. รับเงินจากผู๎ฝากให๎ตรงกับใบฝากเงิน 
2. ตรวจสอบเลขท่ีสมุดบัญชี 
3. เซ็นรับเงินในใบฝาก 
4. ลงบันทึกในสมุดรับเงิน 
5. สํงใบน าฝากและสมุดบัญชีให๎พนักงานลงเครื่องเครื่อง 
6. พนักงานการเงินตรวจสอบความถูกต๎อง 
7. สํงสมุดบัญชีคืนลูกค๎า 
หน้าที่การท างาน (กรณีการถอน)  
1. ตรวจสอบเลขท่ีสมุดบัญชี 
2. ตรวจสอบบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียน 
3. สํงให๎ผู๎จัดการเซ็นอนุมัติ 
4. สํงใบถอนและสมุดบัญชีให๎พนักงานลงเครื่อง 
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5. พนักงานลงเครื่องสํงให๎ผู๎จัดการตรวจสอบและอนุมัติ 
6. ลงบันทึกในสมุดจํายเงิน 
7. พนักงานการเงินตามจ านวนเงินที่ถอนให๎กับลูกค๎าที่ถอนเงิน 
8. เซ็นชื่อผู๎จํายเงิน 
9. ลูกค๎าเซ็นรับเงิน 
10. สํงสมุดบัญชีและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนคืนลูกค๎า 
 
สรุปยอดเงินแต่ละวัน (รอบเช้า) 
1. รับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ธนาคารออมสิน 
2. ตรวจสอบเงินตํอหน๎าเจ๎าหน๎าที่ธนาคารออมสิน 
3. ลงบันทึกในสมุดรับเงิน 
4. ปิดบัญชีในรอบบําย 
 
ฝ่ายบัญชี  
รอบเช้า: 
1. ใสํยอดยกมาทางด๎านเดบิต ซึ่งยอดคงเหลือจะเทํากับ 1,000 บามเสมอ 
2. ใสํยอดเงินรับจากธนาคารออมสินที่ฝุายการเงินได๎ท าการตรวจนับเรียบร๎อยแล๎วทาง        

ด๎านเดบิต 
3. เช็คยอดเงินจากใบเสร็จรับเงินและน ายอดไปใสํทางด๎านเดบิตในชื่อบัญชีฝาก 
4. เช็คยอดจากใบจํายเงินและน ายอดเงินไปใสํทางด๎านเครดิตในชื่อบัญชีถอน 
5. น ายอดรวมของบัญชีทางด๎านเดบิตมาหักลบกับยอดทางด๎านเครดิตซึ่งยอดยกไปจะเทํากับ  

1,000 บาท 
6. สรุปยอดเงินคงเหลือจาการตรวจนับการเงินในใบสรุปยอดเงินคงเหลือประจ าวันและหากมี 

การปิดบัญชี ถ๎ามีดอกเบี้ยจะต๎องมีการลงจ านวนเงินด๎วย 
รอบบ่าย: 
1. น าสลิปใบฝากกับใบถอนของรอบเช๎ามาตรวจสอบใหมํวํายอดถูกต๎องหรือไมํ 
2. น าสลิปใบฝากกับใบถอนมาค านวณจ านวนเงิน แล๎วน ายอดเงินที่ค านวณได๎ไปเปรียบเทียบ 

กับการเงินวําตรงกันหรือไมํ 
3. รวมสลิปของรอบเช๎าและรอบบํายแล๎วน ามาค านวณรวมกันและแยกสลิปโดยการแยกใชฝาก 

กับใบถอน 
4. เขียนใบปะหน๎าสลิปโดยแยกใบฝากของรอบเช๎ากับรอบบําย แยกใบถอนของรอบเช๎ากับรอบ 

บําย และนับจ านวนสลิปและรวมยอดฝากกับถอนจากนั้นเย็บสลิปรวมกันโดยมีใบปะหน๎าอยูํด๎านบน 
5. บันทึกรายการในสมุดบัญชีโดยเขียนยอดยกมาด๎ายเดบิต และยอดยกไปด๎านเครดิตด๎วย 

จ านวนเงิน 1,00 บาทเสมอ เขียนยอดเงินรับจากธนาคาร ด๎านเดบิตโดยดูจากรอบเช๎าวํารับเงินมาเทําไหรํ 
จากนั้นเขียนฝากด๎านเดบิตโดยน ายอดรวมบิลในสลิปของในฝากท้ังหมดมาบันทึกรายการ ทางด๎านเครดิตแล๎ว
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น ายอดเงินถอนที่รวมในสลิปมาลง จากนั้นรวมยอดกับด๎านเดบิตและเครดิตแล๎วน ายอดมาหักลบผลตํางที่ได๎จะ
อยูํทางด๎านเครดิตในชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 สรุปยอดเงินแต่ละวัน (รอบบ่าย) 

1. นับเงินให๎ตรงกับสรุปยอดเงินคงเหลือแตํละวัน 
2. เซ็นรับเงินในสมุดรับ-สํงเงิน 
3. ปิดบัญชีและนับเงินคงเหลือเหมือนรอบเช๎า 
4. สํงเงินให๎พนักงานธนาคาร 

 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. พูดเชิญชวนนักเรียนใหมํฝากเงินกับธนาคาร 
2. จัดท าแผนพับเชิญชวน 
3. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนใหมํมาเปิดบัญชี 
4. ให๎ค าปรึกษาเก่ียวกับการเปิดบัญชี 
5. ตรวจสอบแบบฟอร์มข๎อมูลในการฝาก-ถอน เงิน 
6. จัดกิจกรรมสํงเสริมการสอน 

 
 
  9. งานนักการภารโรงเรียนและลูกจ้างช่ัวคราว 
 
  มีหน๎าที่ รับผิดชอบวางแผน ด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินการงานนักการภารโรง เจ๎าหน๎าที่บริการและเวรบริการ มีคณะท างานประกอบด๎วย 

1. นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ  ครู คศ.2   หัวหน๎างาน 
2. นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี   ครู คศ.2   ผู๎ชํวย 

 
 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าแผนงานพัฒนางาน / โครงการเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
2. วางแผน เสนอการก าหนดหน๎าที่ มอบหมายการปฏิบัติงานและบันทึกการท างานของลูกจ๎าง 

ชั่วคราว ต าแหนํงนักการภารโรง พนักงานท าควาสะอาด คนสวน ยามเวรรักษาความปลอดภัย 
3. ท าหน๎าที่ก ากับดูแลการบริหารงานลูกจ๎างชั่วคราวต าแหนํงนักการภารโรง พนักงานท าความ 

สะอาด คนสวย เวรยามรักษาความปลอดภัย โดยมีการก ากับดูแล ติดตาม 
4. จัดซื้อ จัดหา และบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ๎าง 
5. สํงเสริมและพัฒนาความรู๎ความสาร+มารถของนักการภารโรงและลูกจ๎าง 
6. ประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่เป็นระยะ ๆ ของลูกจ๎างชั่วคราวต าแหนํงนักการภารโรง  

พนักงานท าความสะอาด คนสวน ยามเวรรักษาความปลอดภัย และสรุปรายงานผลการประเมินเมื่อสิ้นภาค
เรียนรายงานผู๎บริหารทราบ 
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7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 
 10. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 

 
มีหน๎าที่รับผิดชอบ วางแผน ด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 

ผลการด าเนินงานประจ าวัน และงานเวรยาม มีคณะท างานประกอบด๎วย 
1. นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี   ครู คศ.2   หัวหน๎างาน 
2. นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ  ครู คศ.2   ผู๎ชํวย 

 
 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าแผนงานพัฒนางาน / โครงการเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
แผนปฏิบัติงานด๎านงานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 

2. จัดเวรยาม นักการเวร เจ๎าหน๎าที่บริการ และผู๎ตรวจเวร รักษาสถานที่ราชการ 
3. จัดระบบมาตรฐานการการรักษาความปลอดภัย และควบคุมดูแลการปฏิบัติหน๎าที่ของ 

ผู๎รับผิดชอบอยํางเครํงครัดพร๎อมทั้งด าเนินการประสานงาน / แก๎ปัญหากรณีเกิดความไมํปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

4. จัดเวรครูสุภาพสตรีอยูํดูแลเวรกลางวัน และวันหยุดราชการ วันละ 2 คน 
5. จัดเวรครูสุภาพบุรุษ และนักการภารโรงอยูํดูแลเวรกลางคืนทุกคืนทุกวัน 
6. ประเมินสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเวรยามเป็นรายเดือน 
7. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี 

การศึกษา เสนอกลุํมบริหารทั่วไปและผู๎อ านวยการทราบ 
8. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 
การปฏิบัติหน๎าที่เวรยามและรักษาความปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้ตรวจเวร แบํงเป็น 2 ผลัด ได๎แกํ ผู๎ตรวจเวรกลางคืน ชํวงเวลา 18.00 – 06.00 น. และผู๎ตรวจ 

เวรกลางวัน ชํวงเวลา 06.00 – 18.00 มีหน๎าที่ ดังนี้ 
1. ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติหน๎าที่ของครูเวร ครูเวรหอพัก และเจ๎าหน๎าที่ ทุกชุดทุกผลัดในแตํละวัน 
2. ดูแลให๎ค าปรึกษาให๎กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน๎าที่เวรทุกชุด ทุกคน 
3. แก๎ปัญหาที่เกิดข้ึนและรายงานข๎อมูลแกํผู๎อ านวยโดยทันที ถ๎าเป็นเรื่องที่ต๎องตัดสินใจ 
4. รายงานผลการปฏิบัติหน๎าที่ในเอกสารที่ก าหนด 
5. อ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
ครูเวรกลางคืน มีหน๎าที่ดังนี ้
1. อยูํเวรตั้งแตํเวลา 18.00 – 06.00 น. ของวันรุํงขึ้น 
2. ดูแลความเรียบร๎อยของอาคารเรียน อาคารประกอบ หอพัก ไฟฟูา ประปา 
3. แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานข๎อมูลแกํผู๎ตรวจเวรหรือผู๎อ านวยการทราบโดยทันทีถ๎าเป็น

เรื่องท่ีต๎องตัดสินใจ 
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4. พักในห๎องพักครูเวร / พนักงานบริการ 
5. อ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
ครูเวรกลางวัน มีหน๎าที่ดังนี ้
1. อยูํเวรตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น. 
2. ดูแลความเรียบร๎อยของสถานที่ราชการ 
3. ติดตํอประสานงานกับผู๎มาติดตํอราชการ 
4. รายงานข๎อมูลแกํผู๎ตรวจเวรหรือผู๎อ านวยการทราบโดยทันทีถ๎าเป็นเรื่องที่ต๎องตัดสินใจ 
5. อ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 
ในการปฏิบัติหน๎าที่เวรยามให๎ถือปฏิบัติหน๎าที่อยํางเครํงครัด ถ๎าไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ด๎วย    

เหตุสุวิสัยใด ๆ จะต๎องแจ๎งผู๎บริหาร หรือผู๎รักษาราชการแทนอยํางเครํงครัด หากมีการสับเปลี่ยนวันในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ให๎จัดท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร และให๎ผู๎บริหารหรือผู๎รักษาราชการแทนพิจารณารับทราบ 
 

11. งานยานพาหนะ 
 

มีหน๎าที่รับผิดชอบ วางแผน ด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
รายงานผลการด าเนินงานพาหนะ  มีคณะท างานประกอบด๎วย 

1. นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ  ครู คศ.2   หัวหน๎างาน 
2. นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี   ครู คศ.2   ผู๎ชํวย 
3. นายนภดล  ทองพัฒน์   นักการ   ผู๎ชํวย 

 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
1. จัดและให๎บริการยานพาหนะ แกํบคุคลอยํางถูกต๎องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนส์ูงสุด 
2. จัดจ๎างเหมารถ อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ในงานราชการ ในกรณีรถโรงเรียนไมํวําง 

ดูแลให๎พนักงานขับรถได๎ปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย กวดขันให๎พนักงานขับรถ ดูระยะเวลาการหมดอายุ
ใบขับข่ีทุกคน 

3. ให๎พนักงานขับรถดูแลรักษารถยนต์ทุกคัน ให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ตลอดเวลา หมั่นตรวจดูน้ า 
กลั่นหม๎อแบตเตอรี่ ระบบไฟ ระบบเครื่องปรับอากาศ เพ่ือให๎รถมีคุณภาพและพร๎อมใช๎งาน 

4. จัดท าทะเบียนคุมการใช๎ยานพาหนะของโรงเรียน กํอนจะจัดบริการรถแกํบุคลากร ให๎ตรวจ 
เอกสารทางราชการที่จะใช๎รถ ในกรณีที่ขอใช๎รถโดยไมํใชํงานราชการให๎ด าเนินการไปตามข๎อตกลงที่เป็น
เอกสารและให๎ผู๎ขอรับบริการได๎รับอนุมัติจากหัวหน๎าสถานศึกษากํอน 

5. ก ากับ ติดตาม จัดท าข๎อมูล สถิติ การใช๎ และให๎บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
ดูแลการตํอทะเบียน ประกันภัย ประกัน พ.ร.บ. ในแตํละปี โดยดูประวัติบริษัทประกันเพ่ือประโยชน์ของ
สถานศึกษา 

6. ติดตาม ประเมิน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบตามข้ันตอน 
จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการ พร๎อมทั้งงบประมาณรายจํายปีตํอไป 

7. งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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12. งานโรงอาหาร 
 
มีหน๎าทีร่ับผิดชอบ วางแผน ด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

รายงานผลการด าเนินงานโภชนาการ และการใช๎โรงอาหาร  มีคณะท างานประกอบด๎วย 
1. นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ  ครู คศ.2   หัวหน๎างาน 
2. นางสาวนันทวดี ใจห๎าว   ครู คศ.1   ผู๎ชํวย 
3. นางสาวสุกันยา  เศรษฐขาว  ครูผู้ช่วย   ผู๎ชํวย 
4. นางสาวสุจิตรา ศรีคง   ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 
5. นางสาวนงลักษณ์ หอมหวน  ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 

 
 บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 

1. วางแผนด าเนินงานให๎ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได๎รับประทานอาหารอยํางเพียงพอ  
และมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ 

2. ควบคุมดูแลการจ าหนํายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนให๎เป็นไปตามระเบียบ                 
โรงเรียนทําอุแทพิทยาวําด๎วยการจ าหนํายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา 

3. ก าหนดคุณสมบัติผู๎จ าหนํายอาหาร และประเภทของอาหาร ติดตํอหนํวยงาน เชํน เจ๎าหน๎าที่กรม 
สุขภาพของของต าบลทําอุแทมาสุํมตรวจอาหารทุกร๎าน พร๎อมรายงานความสะอาดและความปลอดภัยของ
แมํค๎า นักเรียน และบุคลากร หัวหน๎างานบริหารทั่วไป และผู๎อ านวยการสถานศึกษาทราบตามล าดับพร๎อมเฝูา
ระวังอันตรายเกี่ยวกับโรคที่กับการตามฤดูกาลอยํางตํอเนื่อง 

4. ดูแลการแตํงกาย ความสะอาดของอาหาร และร๎านค๎า คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ 
และราคาการจ าหนํายอาหาร และเครื่องดื่ม 

5. ดูแลตรวจสอบชนิดและความสะอาดของภาชนะที่ใสํ รวมถึงเศษอาหารใสํถุงกลับไปทิ้งท่ีบ๎านและ 
กวาดล๎างคูระบายในแตํละร๎านให๎สะอาดกํอนกลับบ๎านทุกวัน 

6. ปรับปรุงโรงอาหารให๎มีบรรยากาศที่ดี และมีที่นั่งรับประทานอาหารอยํางเพียงพอ 
7. ปฏิบัติหน๎าที่ อ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
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13. งานรับนักเรียน 
 

  มีหน๎าที่รับผิดชอบ วางแผน ด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
รายงานผลการด าเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียน  มีคณะท างานประกอบด๎วย 

1. นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุ   ครู คศ.2   หัวหน๎างาน 
2. นางสาวจิราวรรณ  ศรีวรกร   ครู คศ.2   ผู๎ชํวย 
3. นางสาวอัสม๏ะห์ เส็นบัตร   ครู คศ.1   ผู๎ชํวย 
4. นางสาวศุภานิช อินตา    ครู คศ.1   ผู๎ชํวย 
5. นางสาวกรรณิกา  คงทอง   ครุอัตราจ้าง  ผู๎ชํวย 

 
      บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน 

1. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให๎สอดคล๎องกับนโยบายการรับ 
นักเรียน จากหนํวยงานต๎นสังกัด 

2. ด าเนินการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษาตามนโยบายต๎นสังกัด และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ประสานงานการประขุมคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนเพ่ือทราบข๎อมูลและรายละเอียด 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของปีการศึกษานั้น ๆ รวมถึงนักเรียนที่ย๎ายเข๎าระหวํางปีการศึกษา 

4. จัดท าคูํมือการรับนักเรียนพร๎อมใบสมัครเพ่ืออ านวยความสะดวกแกํนักเรียน และผู๎ปครองที่สนใจ 
5. จัดท าเอกสาร และเก็บข๎อมูลนักเรียน เพ่ือหารือตํอคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน (กรณี 

นักเรียนย๎ายเข๎าระหวํางปีการศึกษา) และประสานกับฝุายทะเบียนออกเลขประจ าตัว นักเรียน นักเรียนที่ย๎าย
เข๎า 

6. ประสานงานกับหนํวยงานงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียน 

7. จัดท าค าสั่งแตํงตั้งกรรมการรับนักเรียนในหน๎าที่ตําง ๆ ตามที่ก าหนด 
8. จัดนักเรียนเข๎าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียน และตามความเหมาะสม 
9. รายงานผลการรับนักเรียนเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 
10.  ปฏิบัติหน๎าที่ อ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
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