
๑ 
  

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

วิสัยทัศนก์ลุ่มบริหารทั่วไป 
 

มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ดูแลสุขภาพ
อนามัย ให้บริการต่อบุคลากรของโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ทุกระดับ รวมทั้ง ชุมชน ด้วยความรับผิดชอบอย่าง
มีคุณภาพ และ ต่อเนื่อง ตลอดไป 
 

พันธกิจกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป มุ่งให้บริการ ด้วยการส่งเสริม และปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป จะด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ 
ชุมชนและท้องถิ่นที่จะพัฒนาให้โรงเรียน ไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 
    พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงคก์ลุ่มบริหารทั่วไป 
 
  ๑. บริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ให้
ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

๒. วางแผน/ก ากับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในด้านทรัพยากรและขวัญก าลังใจ 

๓. วินิจฉัย สั่งการ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 
  

 
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 

นางพจนารถ มุสิกะสินธุ์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

นางไพรัตน์ ประทินรัมย์ 
หัวหน้างานโภชนาการ 

นางสาวชวาลณัฏฐ์ ค าสี 
หัวหน้างานอนามัย 

นายยุทธชัย อินทรวงษ์ 
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง 
หัวหน้างานโสต ฯ และเทคโนโลยี 

นางพจนารถ มุสิกะสินธุ์ 
หัวหน้างานสารบรรณ 

นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง 
หัวหน้าประชาสัมพันธ์ 

นางเสาวภา วิริยะอุดมเสถียร 
หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ 

นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง 
หัวหน้างานสวัสดิการ 

นางพจนารถ มุสิกะสินธุ์ 
หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ 

นางสาวชวาลณัฏฐ์ ค าสี 
หัวหน้างานสาธารณูปโภค 

นางพจนารถ มุสิกะสินธุ์ 
หัวหน้างานองค์กรสนับสนุน 

นางพจนารถ มุสิกะสินธุ์ 
หัวหน้างานยานพาหนะ 



๓ 
  

 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
ความรับผิดชอบ 

๑. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๒. พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
๓. จัดบุคลากรรับผิดชอบด าเนินงานในงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และเป้าหมายประสงค์ของโรงเรียน 
๕. วางแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไปมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนครู และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงาน

ทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหา และเป็นที่ปรึกษาให้ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

กลุ่มบริหารงานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. เป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาทางด้านบริหารทั่วไปและร่วมในการด าเนินงานของงานต่างๆ ของกลุ่ม

บริหารทั่วไปให้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น 
๙. สรุป ประเมินผล การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป และจัดท าเอกสาร สรุปผลการด าเนินงาน

ของกลุ่มบริหารงานทั่วไปเสนอผู้บริหาร 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
  

 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 
ความรับผิดชอบ 
       มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน ปกครอง สั่งการ และก าหนดหน้าที่นักการ
ภารโรง ประสานงานและด าเนินการตามมติของคณะกรรมการอาคารสถานที่ ปรับปรุง ตกแต่ง ซ่อม สร้าง เก็บ
รักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อาคาร ตลอดจนบริเวณโรงเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
สนับสนุนอ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่แก่ฝ่ายหรืองานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
รายละเอียดของงาน 
   ๑. วางแผน พัฒนา ปรับปรุงตกแต่ง อาคารสถานที่ บริเวณ และสิ่งแวดล้อม 
   ๒. ดูแลและก าหนดบทบาทหน้าที่นักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม
จัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงาม 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ๓. ดูแลปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่ง บ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องบริการ
ต่าง ๆ ให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 
   ๔. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละงาน และนักการประจ าอาคาร 
   ๕. ประเมินผล วิเคราะห์ผล รายงานผลการด าเนินการ และ เผยแพร่ 
  ๖. น าผลการประเมินไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินการ 
   ๗. จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส านึก สุขนิสัย ที่ดีในการใช้อาคาร  
   ๘. สรุปผลและเสนอผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้อ านวยการ สถานศึกษาทราบ 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
  

 
งานอนามัยโรงเรียน  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง งานอนามัยโรงเรียน 

 
ความรับผิดชอบ 
        มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรใน
โรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
เช่นโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน และครู – อาจารย์ ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
การป้องกันโรคติดต่อชนิด ต่าง ๆ การป้องกันการระบาดของโรค จัดให้มีเอกสารเผยแพร่ และแบบพิมพ์ที่ใช้ใน
งานอนามัยโรงเรียน 
  ๑. วางแผน ด าเนินการจัดกิจกรรมและรายงานผลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียน ด้วยการ 
  ๒. ประสานงานกับกรรมการโภชนาการของโรงเรียนดูแลเกี่ยวกับคุณภาพความสะอาด ร้านค้า จ าหน่าย
อาหารและตรวจสุขภาพแม่ค้าโรงอาหาร 
  ๓. จัดซื้อ จัดบริการเวชภัณฑ์และจัดบุคลากรไว้ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอย่าง 
เพียงพอและรวดเร็ว 
  ๔. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นปัจจุบัน พร้อม จัดเก็บ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งาน 
  ๕. จัดท าห้องปฐมพยาบาลให้สะอาดและพร้อมต่อการใช้งาน 
รายละเอียดของงาน 
 ๑. วางแผน ด าเนินการ รายงานผลเกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพกายสุขภาพจิต บุคลากรของ โรงเรียนดังนี้ 
  ๑.๑ จัดท ารายงานอุบัติเหตุเป็นรายเดือน และภายในหกเดือนเพื่อเสนอต่อโรงเรียน 
  ๑.๒ ร่วมกิจกรรมเมื่อมีการอบรม อยู่ค่ายพักแรมหรือแข่งขัน 
  ๑.๓ ร่วมกิจกรรมกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียน และงานแนะแนวเกี่ยวกับการแก้ปัญหานักเรียน 
  ๑.๔ ประสานงานกับกรรมการโภชนาการของโรงเรียนดูแลเกี่ยวกับคุณภาพความสะอาด ร้านค้า
จ าหน่ายอาหาร และตรวจสุขภาพแม่ค้าโรงอาหาร 
  ๑.๕ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบต่อรองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ๑.๖ จัดกิจกรรมให้ครูอาจารย์ออกก าลังกาย อย่างเป็นกิจลักษณะ 
๒. จัดหา จัดซื้อ จัดบริการเวชภัณฑ์ และจัดบุคลากรไว้ให้บริการแก่บุคคลของโรงเรียนอย่างเพียงพอและรวดเร็ว 
๓. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นปัจจุบันพร้อมจัดเก็บ ดูแล
รักษาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้ 
 



๖ 
  

 
๔. ให้บริการสุขศึกษา และกิจกรรมในการรักษาคุณภาพแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงด้วยการ 
  ๔.๑ ประสานกับกองอนามัยโรงเรียน หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง เพ่ือขอความ อนุเคราะห์เก่ียวกับ
การขอรับบริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขอนามัย 
  ๔.๒ เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมาให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียน 
  ๔.๓ ให้ค าปรึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละเลิก อบายมุข แก่ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในการรักษา
โรคบางชนิด และส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
  

งานโภชนาการ  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่งงาน งานโภชนาการ 

 
ความรับผิดชอบ 
       มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานควบคุมดูแลการจ าหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
ในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วา่ด้วย การจ าหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ควบคุมดูแลพฤติกรรมองนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของ โรงอาหาร พัฒนาคุณภาพ
ผู้ขายอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้แก่นักเรียน ตลอดจนบริการอาหารและเครื่องดื่มใน
การประชุมต่าง ๆ และการจัดเลี้ยงในวาระต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
รายละเอียดของงาน 
  ๑.วางแผนด าเนินงานให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และมี
คุณภาพตามหลักโภชนาการ 
  ๒.ควบคุมดูแลการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ โรงเรียนชัยบาดาล
วิทยา ว่าด้วย การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. 2557  
  ๓.ก าหนดคุณสมบัติผู้จ าหน่ายอาหาร และประเภทของอาหาร 
  ๔.รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร 
  ๕.ก ากับดูแลร้านค้า ผู้จ าหน่ายอาหาร และน้ าดื่มในโรงเรียน เกี่ยวกับ 
      - การแต่งกาย 
      - ความสะอาดของอาหาร และร้านค้า 
      - คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ 
      - ราคาการจ าหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม 
      - ชนิด และความสะอาดของภาชนะท่ีใส่ 
      - มารยาทในการให้บริการ 
  ๖.อ่ืน ๆ ตามระเบียบโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ว่าด้วย การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา 
พ.ศ. 2557 
  ๗.ปรับปรุงโรงอาหารให้มีบรรยากาศที่ดี และมีที่นั่งรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ 
  ๘.จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมต่าง ๆ และการจัดเลี้ยงในวาระต่าง ๆ ตามที่โรงเรียน
มอบหมาย 
  ๙..ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 



๘ 
  

งานโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง งานโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
ความรับผิดชอบ 
       ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตน์ทัศนูปกรณ์ ด าเนินการ 
วางแผน ควบคุมและดูแล และให้บริการงานโสตน์ทัศนูปกรณ์ แก่บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานอื่น ที่ขอใช้
บริการ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
รายละเอียดของงาน 
   ๑. จัดท าแผน และด าเนินการเพ่ือพัฒนางานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 
  ๒. จัดท าระบบการให้บริการโสตน์ทัศนูปกรณ์ ให้บริการติดตั้ง ยืม คืน อุปกรณ์โสตทัศน์แก่บุคลากร  
และหน่วยงานที่ขอใช้บริการให้ได้รับความสะดวก 
  ๓. บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
  ๔. ให้บริการระบบภาพและเสียงภายในโรงเรียน 
  ๕. ด าเนินการติดตั้ง เครื่องเสียง, ไมค์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน 
  ๖. ซ่อมบ ารุง เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุ โสตทัศน์ 
  ๗. ดูแลระบบ อุปกรณ์ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน 
  ๘. ให้บริการห้องประชุม (ห้องโสตน์ทัศนูปกรณ์) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน 
  ๙.. ดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุง ระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ระบบเคเบิลทีวี ระบบวงจรปิด  
  ๑๐. เผยแพร่ผลงานและภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
  ๑๑. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการท างานเกี่ยวข้อง 
  ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
  

งานสวัสดิการ  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง งานสวัสดิการ

 
ความรับผิดชอบ 
        ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสวัสดิการ 
ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ครู 
ลูกจ้างประจ า จัดสวัสดิการประกันชีวิตความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่นักเรียน – บุคลากรภายใน
โรงเรียน จัดสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ บริการน้ าดื่ม รับรองผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และช่วยเหลือในด้าน
สวัสดิการแก่ชุมชน งานบุญท้องถิ่นต่างๆ ควบคุม ดูแล การเบิกจ่าย และจัดท าบัญชีเงินสวัสดิการโรงเรียน และ
งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
รายละเอียดของงาน 
  ๑.วางแผนด าเนินการ รายงานรายรับ-รายจ่ายเป็นประจ าทุกเดือนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสวัสดิการ
นันทนาการให้แก่บุคลากรของโรงเรียน  
  ๒. จัดท าการเบิกจ่ายและจัดท าบัญชีเงินสวัสดิการโรงเรียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน  
  ๓. ด าเนินการ รายงานผลและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม สวัสดิการและนันทนาการ 
  ๔. จัดกิจกรรมสวัสดิการและนันทนาการให้แก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสอันควร 
  ๕. จัดท าระเบียบในการด าเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
  ๖. จัดบริการให้ความช่วยเหลือในการทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการอ่ืน ๆ  
  ๗. ด าเนินการประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
สูงสุดแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
  ๘. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและแนว
ปฏิบัติในการบริการทั้งท่ีโรงพยาบาล และโรงเรียนรวมทั้งการรับเงินค่าสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ และเสียชีวิต  
  ๙. ประสานวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
ประเมินผล และสรุปรายงานผลประจ าปี 
  ๑๐. จัดสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ ให้กับบุคลากร ภายในโรงเรียน 
  ๑๑. บริการน้ าดื่มสะอาดให้เพียงพอแก่นักเรียน 
  ๑๒. จัดท าข้อมูล สารสนเทศ ไว้ใช้ในการด าเนินงาน ไว้บริการแก่หน่วยงานอื่น 
  ๑๓. ก ากับดูแลการด าเนินงานตามระเบียบร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



๑๐ 
  

งานประชาสัมพันธ์  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง งานประชาสัมพันธ์

 
ความรับผิดชอบ 
  ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ 

๒. วางแผนและด าเนินงานการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา 
๓. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนรวมทั้งเรื่องที่เก่ียวกับการศึกษาและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของชุมชนตามความเหมาะสมตมโอกาส เช่น ทางวิทยุ เสียงตาม

สาย และสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
๕. จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนให้มีสาระบันเทิงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งภาคเช้าและภาค

กลางวันตามความเหมาะสม 
๖. บริการประชาสัมพันธ์ ประกาศ ในเรื่องที่เก่ียวข้องที่เร่งด่วน 
๗. บริการถ่ายภาพบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดบอร์ดหรือโดย

วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
๘. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายของงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ และพร้อมให้บริการเมื่อมีผู้ต้องการ 

  ๙. ท าหน้าที่พิธีกร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
๑๐. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานแล้วรายงานท่านผู้อ านวยการภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
  

งานร้านค้าสวัสดิการ  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง งานร้านค้าสวัสดิการ  

 
ความรับผิดชอบ 
  ๑. ออกระเบียบต่างๆ  ของสวัสดิการร้านค้าโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษา  รวมทั้งการให้
ความรู้สวัสดิการร้านค้าแก่สมาชิก 

๒. ควบคุมดูแลการจัดการทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการร้านค้า 
๓.  ท าบัญชีรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๔.จัดให้มีคณะกรรมการตามระเบียบสวัสดิการร้านค้าโดยการให้มีสมาชิกมีส่วนร่วม 
๕.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๖. บริการสวัสดิการโรงเรียนอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
๗. จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการ 
๘. ท าบัญชีรับ-จ่าย เงินและทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
  

งานประชาสัมพันธ์ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ 

 
ความรับผิดชอบ 
   มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว 
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
รายละเอียดของงาน 
   ๑. ท าหน้าที่ออกติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายในและภายนอกโรงเรียนน ามา
ประชาสัมพันธ์ 
   ๒. ต้อนรับแขก ผู้ปกครองนักเรียน และการบริการน้ าดื่มพร้อมทั้งตามตัวบุคคลที่ผู้มาเยี่ยม ต้องการพบ 
   ๓. จัดท าโปสเตอร์ ใบประกาศ เขียนป้ายประกาศ เพ่ือประกาศให้ชัดเจนว่า ในแต่ละวันมีกิจกรรม
อะไรบ้าง เพ่ือความเข้าใจร่วมกัน 
   ๔. ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ตามความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 
   ๕. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายข่าวความเคลื่อนไหวให้ครู และนักเรียนทราบ 
   ๖. ร่วมมือกับงานโสตทัศนศึกษา ในการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบเสียงตามสายในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
   ๗. ท าหน้าที่บ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่บุคลากรทุกคนของโรงเรียน โดยการประกาศเกียรติคุณ 
   ๗. เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ประชาชนทราบโดยผ่านสื่อ แขนง
ต่างๆ 
   ๙.. ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว หาข้อมูลจากสังคมภายนอกท่ีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความก้าวหน้า ของ
ครู และนักเรียน 
   ๑๐. ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้กิจกรรมทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมาย 
   ๑๑. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างน้อยปีละชนิด 
   ๑๒. จัดท ารายงานเสนอผลการด าเนินงานของงานที่รับผิดชอบต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
   ๑๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบความดีความชอบต่อ รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารทั่วไป 
   ๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
  

งานสารบรรณ  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสารบรรณ  

 
ความรับผิดชอบ 
  ๑. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ 
          ๒ .ติดตามเรื่องและการเก็บเรื่องคืน 
          ๓. โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
          ๔. จัดเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการที่ครบอายุ 
          ๕.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
          ๖. ประมวลระเบียบแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
          ๗. จัดท าระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือนและจดบันทึกการประชุม 
          ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานสารบรรณ 
          ๙.  ตรวจสอบหนังสือราชการผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office) 
          ๑๐.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
  

งานยานพาหนะ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ งานยานพาหนะ 

 
ความรับผิดชอบ 
  ๑. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติของงานคมนาคม 

๒. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน 
๓. จัดจ้างเหมารถตู้รับจ้างให้กับทุกกลุ่มสาระวิชา / งาน และ   ฝ่ายต่าง ๆ ในกรณีรถโรงเรียนไม่ว่าง 
๔. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานคมนาคมท้ังหมดอย่างถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖) ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๕. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานคมนาคมเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
๖. จัดท าทะเบียนคุมการใช้รถตู้ของโรงเรียน 
๗. สรุปการด าเนินงานและประเมินผลการท างาน 
๘. รายงานผลการปฏิบัติงาน งานคมนาคมตลอดปีการศึกษา 

.          ๙. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
  

งานสาธารณูปโภค 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ .งานสาธารณูปโภค 

 
ความรับผิดชอบ 
  ๑. จัดท าแผนงานพัฒนางาน โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

๒. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
๓. ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
๔. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัด 
๕. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้าดื่ม น้าใช้เครื่องกรอกน้า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
๖. จัดท าป้ายค าขวัญ ค าเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
๗. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์ 
๘. ส ารวจรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีช ารุด 
๙. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
๑๐. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานแล้วรายงานท่านผู้อ านวยการภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย๙.งานบริการยานพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
  

งานช ุมชนสัมพันธ์และองค์กรสนับสนุน 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ .งานช ุมชนสัมพันธ์องค์กรสนับสนุน 

 
ความรับผิดชอบ 
  ๑. สร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน องค์กร กลุ่มบุคคล คณะบุคคล บุคคลที่ร่วมเป็นเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน  
   ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัญหาอุปสรรค ผลการจัดการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ในเครือข่าย 

๓. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การระดมความคิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน  
๔. จัดท าแผนปฏิบัติการ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผน

งบประมาณของเครือข่ายโรงเรียน  
๕. ด าเนินตามแผนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนน ารูปแบบไปใช้ด าเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการติดตามประเมินและนิเทศ 
๖. ก ากับติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาจัดท าแผนการการติดตามประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ 
๗. จัดท ารายงานผลตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
๘. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานแล้วรายงานท่านผู้อ านวยการภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 


