
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารท่ัวไป   
โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร 

 
กลุ่มบริหารท่ัวไปเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้

บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การ
ด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูล
สารสนเทศ กาประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป กรดูแล
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
บทบาทและหนา้ที่ของกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการ และ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปโรงเรียน 



2. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารท่ัวไปให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี  
ประสิทธิภาพ 
3. ก าหนดหน้าท่ีของบุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไป และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานบริหาร
ท่ัวไป 
4. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ก ากับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารท่ัวไป ประสานฝ่ายต่างๆ เพื่อด าเนินกิจกรรมงานโครงการ 
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
6 ก ากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
7. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป อย่างต่อเนื่อง 
8. ติดตามประสานประโยชน์ของครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
9. วินิจฉัยส่ังการงานท่ีรับมอบหมายไปยังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
10. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
11. ก ากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานของ
ทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
12. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
13. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหาร 
ท่ัวไป 
14. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  
 
 
 
 

1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.1 จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่มบริหารท่ัวไป
เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

1.2 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรท่ีจ าเป็นในส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
1.3 จัดท าทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ

ส านักงาน ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 



1.4 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 

1.5 จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารท่ัวไป ให้งานท่ีรับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บ
คืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง 

1.6 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารท่ัวไป เช่น บันทึกข้อความ แบบ
ส ารวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและค าส่ัง 

1.7 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการด าเนินงานตามแผน 

1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี 
1.9 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. งานพัสดุกลุ่มบริหารท่ัวไป 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
2.1 ประสานงานในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการ

ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีช ารุดโดยประสานงานกับพัสดุ
โรงเรียน 

2.2 จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน 
2.3 จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการ 
2.4 ติดตามการปรับซ่อมและบ ารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งาน 
2.5 ประเมิน สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
2.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารท่ัวไป 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรท่ีใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
3.2 ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล

สารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยท่ีจะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
3.3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
3.4 จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางานในกลุ่มงานต่อไป 
3.5 ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
3.6 ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
4. งานแผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

มีหน้าท่ีรับผิดขอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
4.1 ประสานงานจัดท าแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร

ท่ัวไปเสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
4.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารท่ัวไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน

และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
4.3 ก ากับ ตรวจสอบดูแลงานโครงการ ให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
4.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อน าเอาเทคโนโลยีมา 
4.5 ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
5. งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
5.1 วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านท าความสะอาด 
5.2 วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 

และอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 
5.3 จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้อง

พิเศษใหเ้พียงพอและอยู่ในสภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลา 
5.4 จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ใน

สภาพดี ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
5.5 ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้และอื่น ๆให้

อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย 
5.6 ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกล่ินรบกวน 
5.7 ติดตาม ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานท่ี โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแล

รักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
5.8 ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
5.9 ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และ

ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
5.10 อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานท่ีแก่บุคคลภายนอก รวมท้ังวัสดุอื่น ๆจัดท าสถิติ

การให้บริการและรวบรวมข้อมูล 
5.11 ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการประจ าปีการศึกษา 
5.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานสาธารณูปโภค 



มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
6.1 จัดท าแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
6.2 จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
6.3 ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
6.4 จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
6.5 มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ าด่ืม น้ าใช้ เครื่องกรองน้ า หม้อแปลงไฟฟ้าตู้โทรศัพท์

และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีได้มาตรฐาน 
6.6 จัดท าป้ายค าขวัญ ค าเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
6.7 ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์ 
6.8 ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีช ารุด 
6.9 ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
6.10 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
6.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

7. งานธุรการและสารบรรณ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

7.1 รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า - ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

7.2 จัดท าค าส่ังและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
7.3 เก็บ หรือท าลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
7.4 รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องให้เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
7.5 ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น 
7.6 ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การอ้างอิง 
7.7 ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
7.8 เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปในเรื่องงานสารบรรณ 
7.9 ควบคุมการรับ - ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E -Office) 
7.10 บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ท่ีมีมาถึงโรงเรียน 
7.11 จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม 
7.12 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
8. งานยานพาหนะ 

มีหน้าท่ีรับผิดขอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
8.1 จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะ

ครูและบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 



8.2 ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ
พาหนะแก่บุคลากร 

8.3 ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
8.4 ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลาให้

ค าแนะน า เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
8.5 ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
8.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
9. งานประชาสัมพันธ ์

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
9.1 ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ

นโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน 
9.2 ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้าน

ประชาสัมพันธ์ 
9.3 ต้อนรับและบริการผู้มาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียน 
9.4 ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
9.5 ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
9.6 ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
9.7 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
9.8 เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรยีนทางส่ือมวลชน 
9.9 จัดท าเอกสาร - จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและ

ความเคล่ือนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 
9.10 รวบรวม สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของ

งานประชาสัมพันธ ์
9.11 งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
10. งานอนามัย 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
10.1 ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้อง

กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
10.2 ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้าน

อนามัยโรงเรียน 
10.3 ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
10.4 จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและ 



10.5 จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
10.6 จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู - อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่ง

โรงพยาบาลตามความจ าเป็น 
10.7 จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู - อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
10.8 จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักส่วนสูงนักเรียนใช้การได้

ทันที 
10.9 ติดต่อเจ้าหน้าท่ีอนามัยหรือแพทย์ ให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
10.10 ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
10.11 แนะน าผู้ป่วยญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
10.12 ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
10.13 ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหา 

ด้านสุขภาพ 
10.14 ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอืน่หรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควร

แก่โอกาส 
10.15 จัดกิจกรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยจัดต้ังชมรม 

ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 
10.16 จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียนประจ าปีของ

งานอนามัย 
10.17 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
11.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีหน้าท่ีรับผิดขอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
11.1 รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
11.2 สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
11.3 ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
11.4 จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบด าเนินการหรือถือ

ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
11.5 ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนญุาต ส่ังการ เร่งรัดการ

ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
11.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
12.งานชุมชนสัมพันธ์ 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 



12.1 วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการ
สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 

12.2 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียนและบริการสาธารณะ 

12.3 ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ 
12.4 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เช่นการบริจาควัสดุ ส่ิงของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัด

นิทรรศการ 
12.5 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเกี่ยวกับ

ชุมชน 
12.6 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดต้ังองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ 
12.7 ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนใน

ด้าน อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
12.8 รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 
12.9 ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

13. งานโภชนาการ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

13.1 เผยแพร่ความรู้การสร้างสุขนิสัยท่ีดีเกี่ยวกับโภชนาการ 
13.2 จัดและควบคลุมการบริการด้วยอาหาร เครื่องด่ืม ส าหรับบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตาม

หลักโภชนาการ 
13.3 ควบคุม ดูแล การประกอบและการจัดจ าหน่าย อาหาร รักษาความสะอาดสถานท่ีประกอบ

และจ าหน่ายอาหารท่ีถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
13.4 ควบคุม ดูแล การประกอบและการจัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมให้กับบุคลากรใน

โรงเรียนให้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
13.5 ควบคุมดูแลอนามัยของผู้ประกอบ และจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมให้ถูกสุขลักษณะ 
13.6 รายงานผลการปฏิบัติงานโภชนาการต่อทางโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
13.7 สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
13.8 ประสานงานและดูแลกิจการสหกรณ์ร้านค้าภายในโรงเรียน 
13.9 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

14. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

14.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
14.2 จัดซื้อจัดหาผลิตส่ือทัศนูปกรณ์ให้ครบตามเกณฑ์ 



14.3 จัดระบบและจัดสถานท่ีในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย 
14.4 จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
14.5 จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
14.6 บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนและนอกสถานท่ีในการจัดกิจกรรมของ

โรงเรียน 
14.7 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
14.8 จัดบริการและสนับสนุน การประชุม สัมมนาและการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่างๆ 
14.9 จัดให้มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
14.10 จัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
14.11 ควบคุมดูแลรักษาระบบแสง เสียง ภายในโรงเรียน และการให้บริการแก่ชุมชนตามโอกาส

อันควร 
14.12 จัดท าบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
14.13 จัดท าแบบฟอร์ม/ตารางการใช้บริการงานโสตฯ และจัดท าสมุดบันทึกการให้บริการ

ประจ าวัน 
14.14 จัดวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีให้สะดวกและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
14.15 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู – อาจารย์ ผลิตใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
14.16 จัดกิจกรรมสนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
14.17 บันทึกสรุปข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติงานหรือมีการจัดท าสถิติต่างๆ สรุปเป็นรายเดือน 
14.18 จัดนิเทศ แนะน า สาธิต การใช้โสตทัศนูปกรณ์ แก่ครู – อาจารย์ 
14.19 บริการส่ือการสอนให้นักเรียนตามความสนใจ 
14.20 รวบรวม จัดหา และจัดท ารายการส่ือต่างๆ ไว้บริการนักเรียน ครูและชุมชน 
14.21 จัดสอนหรือฝึกฝนให้แก่นักเรียนท่ีสนใจ ในรูปชุมชนหรือกลุ่มสนใจ 
14.22 ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
14.23 ตรวจสภาพอุปกรณ์โสตฯ ทุกส้ินภาคเรียน 
14.24 จัดงบประมาณเพื่อซ่อมบ ารุง และจัดท าทะเบียนซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตาม

ความเหมาะสม 
14.25 ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไปและ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
14.26 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

15. งานกิจการนักเรียน 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

15.1 จัดท าแผนบริหารงานระเบียบวินัยและการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน 
15.2 จัดท าสารสนเทศเพื่อใช้เป็นคู่มือด าเนินงานระเบียบวินัย 
15.3 ก าหนดเกณฑ์ความประพฤติ และเกณฑ์การหักคะแนนความประพฤติของนักเรียนท่ีท าผิด

กฎของโรงเรียนอย่างเหมาะสม 



15.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎ – ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 

15.5 ปลูกฝังให้นักเรียนเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น มีทักษะชีวิตหมู่คณะและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

15.6 ติดตามการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
15.7 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อคัดกรองนักเรียน 
15.8 จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม รวมถึงการก าหนดวิธีการแก้ไข

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
15.9 จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการท่ีก าหนด 
15.10 ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข ในเรื่องของการมาโรงเรียนและการเข้าห้องเรียนของ

นักเรียน 
15.11 ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่

เหมาะสม 
15.12 พิจารณาปัญหา และวินิจฉัยการกระท าผิดของนักเรียน เพื่อเสนอคณะกรรมการโรงเรียน

พิจารณา ส่ังการลงโทษ 
15.13 ประสานงานและแจ้งเรื่องต่างๆ ต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อประชุม 

ปรึกษาและด าเนินการแก้ไขงานปกครองอย่างสม่ าเสมอ 
15.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

16. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

16.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักการและนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาระบบ 

16.2 จัดท าเอกสารหลักการเกี่ยวกับการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่ออ านวย
ความสะดวกกับครูท่ีปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

16.3 ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับครูท่ีปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

16.4 นิเทศ ติดตามและประสานงานกับครูท่ีปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

16.5 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองนักเรียน การเยี่ยมบ้าน 
วิธีการและผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียนและรายงานผู้บริหาร สถานศึกษา 

16.6 ออกระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของโรงเรียน 

16.7 ประสานกับกลุ่มบริหาร วิชาการ ในการน าระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนไปใช้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 



16.8 ควบคุมดูแลจัดท าสถิติ ขอ้มูลการ มาเรียน ขาดเรียน มาสายของนักเรียนให้เรียบร้อย
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและด าเนินการ ติดตามแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 

16.9 ประสานงานกับผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขและพัฒนา
พฤติกรรมของนักเรียน 

16.10 จัดท าหนังสือเชิญผู้ปกครองพบในกรณีนักเรียนไม่มาเรียนขาดเรียนบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร 

16.11 จัดท าแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับโรงเรียนและระดับครูท่ีปรึกษาให้เป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน 

16.12 สรุปประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
16.13 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

17. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

17.1 แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
17.2 ร่วมกันวางแผนจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

โรงเรียนให้เหมาะสม 
17.3 ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อ

นักเรียน 
17.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ป้องกัน แก้ไข นักเรียนเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในโรงเรียน 
17.5 จัดท าระบบข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 
17.6 ติดตามประเมินผลการท างาน 
17.7 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่

นักเรียนในเรื่องปญัหายาเสพติด 
17.8 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา หรือป้องกัน

ตามท่ีเห็นสมควร 
17.9 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสท่ีเหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือท้ังในด้าน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
17.10 ด าเนินการส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 
17.11 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชน ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
17.12 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
18. งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
18.1 จัดต้ังชมรม To be number one ในโรงเรียน เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

18.2 ด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ To be number one อย่างต่อเนื่อง 
18.3 สนับสนุนให้การด าเนินงานของชมรม To be number one เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
18.4 ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงาน To be number one 
18.5 สร้างเครือข่าย To be number one ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
18.6 รายงานผลการด าเนินงาน To be number one ให้ผู้บริหารรับทราบ หรือตามท่ีหน่วยงาน

ต้นสังกัดขอข้อมูล 
18.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
19. งานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสภานกัเรียน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
19.1 วางแผนและด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามงาน/โครงการ โดยก าหนด

ปฏิทินปฏิบัติงานและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
19.2 ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 
19.3 เป็นท่ีปรึกษาในการวางแผนงาน/โครงการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ

นักเรียน 
19.4 ด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้

ประสานงานด้านต่างๆ ระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
19.5 เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พร้อมท้ังก ากับดูแล เสนอแนะ 

ให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 



19.6 ร่วมกับหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาในการควบคุมดูแลให้นักเรียนในระดับช้ันเข้าร่วม
กิจกรรม/พิธีการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

19.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน 
19.8 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของงานส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
19.9 สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน 
19.10 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
20. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
20.1 ก าหนดแผนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
20.2 เสนอแต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
20.3 เสนอค าส่ังแต่งต้ังผู้ให้การอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 
20.4 จัดท าปฏิทินอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
20.5 จัดกิจกรรมท่ีเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

อย่างหลากหลาย 
20.6 ประสานความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
20.7 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดีให้กับนักเรียน 
20.8 จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 

๑ ครั้ง รวมทั้งวันส าคัญทางศาสนา 
20.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอนัดีงาม 
20.10 ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรม ให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆ ท้ังในและนอก

โรงเรียนท่ีมีความสนใจ 
20.11 จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้ก าลังใจนักเรียนท่ีประพฤติ และเป็นแบบอย่าง

ท่ีดีกับนักเรียน 
20.12 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
20.13 ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน 
20.14 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

 21. งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 



    
  มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   1)  ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ให้
สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน 
   2)  ประสานงานและให้บริการด้านระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
   3)  ดูแล   บริหาร   ประสานงานและรักษาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
   4)  ดูแล Server ซ่อมบ ารุงเครื่อง  Server  ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อินเตอร์เน็ต 
   5)  วางแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐาน 
การพัฒนา เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารพิจารณา  
    6)  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
และสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
    7)  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้ช่วยผู้อ านวยการงานสารสนเทศและส่ือสาร  
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป และผู้อ านวยการโรงเรียน รับทราบข้อมูลทุกส้ินปีการศึกษา 

  8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

22.  งานปฏิคม 
         
   มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้   ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ อ านวยความสะดวก และให้
ค าแนะน าการปฏิบัติงานในการบริหารงานปฏิคม ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  

  1)  วางแผนการด าเนินงานและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
  2)  ดูแล  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  ผู้เข้าร่วมงานตามกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 

    3)  ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานตามกิจกรรมต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบ 

  4)  นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

  5)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

23. งานธนาคารโรงเรียน   
    
   มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้   ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ อ านวยความสะดวก และให้
ค าแนะน าการปฏิบัติงานในการบริหารงานธนาคารโรงเรียน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดบทบาทความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
      บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้



  1. วางแผนการด าเนินงานและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
  2. ด าเนินงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

   3. จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียนโดยมุ่งประโยชน์ทางการศึกษามากกว่าการแสวงหาผลก าไร 
   4. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดธนาคารโรงเรียนอย่างเป็นระบบถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  
สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ 
   5. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยรักการออม 

  6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
            7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป
และผู้อ านวยการโรงเรียนรับทราบข้อมูลทุกส้ินปีการศึกษา 

  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
24. งานพิธีการ  
    
      บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
   1.  วางแผนการด าเนินงานและจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  
  2.  ประสานกับผู้รับผิดชอบการจัดงาน และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของทางโรงเรียน หรือ 
หน่วยงานภายนอกท่ีขอความร่วมมือ เพื่อร่วมก าหนดขั้นตอน พิธีการ ในกิจกรรมนั้นๆให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารโรงเรียน   
   3.  จัดเตรียมความพร้อมท้ังวัสดุ  อุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องในพิธีการตามท่ีได้ก าหนดในก าหนดการ
ให้พร้อมก่อนวันงานอย่างน้อย 1 วัน  
   4.  ประสานงานกับงานอาคารสถานท่ี  งานกิจกรรมนักเรียน  งานพัสดุ งานการเงิน และงาน
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม และการด าเนินพิธีการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ และ
นโยบายของผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ  
   5.  ด าเนินพิธีการต่างๆให้เป็นไปตามก าหนดการ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานนั้นๆส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
            7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป
และผู้อ านวยการโรงเรียนรับทราบข้อมูลทุกส้ินปีการศึกษา 

  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
25. งานกิจกรรมนักเรียน (วันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประเพณีและนโยบาย) 
     บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1. ส ารวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการของนักเรียน และครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดกิจกรรม 

  2. ประชุม  วางแผน ก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 



  3. ด าเนินงานจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประเพณี  รวมทั้ง
กิจกรรม 
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัด 

  4. ประสานความร่วมมือระหว่างนักเรียน  บุคลากร  ชุมชน  องค์กรภายนอกและกลุ่มงานอื่น 
ๆ  
ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

  5. อ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี  วัสดุ  และครุภัณฑ์ในการจัด
กิจกรรม 

  6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

และผู้อ านวยการโรงเรียนรับทราบข้อมูลทุกส้ินปีการศึกษา 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

26.  งานร้านค้าสวัสดิการ   
   
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
  1)  วางแผนการด าเนินงานและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

   2)  จัดสถานท่ีส าหรับบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมภายในร้านค้าสวัสดิการให้เป็น
สัดส่วนสะอาดเรียบร้อย   
   3)  ควบคุมด้านคุณภาพและราคาของอาหารและเครื่องด่ืมท่ีจ าหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการ
ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีผู้บริหาร และคณะกรรมการก าหนด 
   4)  จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของร้านค้าสวัสดิการ ตลอดจนหลักฐานทางการเงิน เพื่อเสนอ
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
   5)  ด าเนินการด้านการเงิน แก่ผู้ค้า อย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 6)  นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

7) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอหัวหน้าฝ่าย รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป และ
ผู้อ านวยการโรงเรียน รับทราบข้อมูลทุกส้ินปีการศึกษา  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 


