
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

คู่มือบริหารงานทั่วไปโรงเรียนผาเทิบวิทยาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างครู  
นักการภารโรง และบุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที ่ให้การบริการและการจัดการศึกษาแก่  
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคู่มือฉบับนี้จัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานตามแนวทางการ  
กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาของ สพฐ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระงานพันธกิจ
ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิอย ู ่ เด ิมและเพ ิ ่มเต ิมให ้สอดคล ้องก ับสภาพในการจ ัดการศ ึกษาตามแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวังว่าภาระงานที่ปฏิบัติ  
จะบรรลุตามวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทุกประการเป้าหมายตลอดจนผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีความ  
พึงพอใจตอ่การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ด้วย 
  



 
สารบัญ 

 
 

เรื่อง 
คำนำ 
สารบัญ 
แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
        ๑. งานสารบรรณ 
        ๒. งานรักษาความปลอดภัย 
        ๓. งานประชาสัมพันธ์ งานพิธีกร 
        ๔. งานโสตทัศนศึกษาและการสื่อสาร 
        ๕. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
        ๖. งานสัมพันธ์กับชุมชน   
        ๗. งานส่งเสริมสุขภาพ 
        ๘. งานโภชนาการ 
        ๙. งานอนามัย 
        ๑๐. งานสหกรณ์ร้านค้า 
        ๑๑. งานยานพาหนะและงานนักการภารโรง 
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นายอัครพงศ์  สุจริต 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 

- การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
- การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
- การนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
- การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
- การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
- การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- การพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสาระสนเทศ 
- การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- งานประสานราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
- การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
- การรับนักเรยีน 
- การทัศนศึกษา 
- การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคมอื่น 

- หัวหน้างานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

นางสาววิภาวดี  แพงหอม นางสาววิภาวดี  แพงหอม  

- งานโภชนาการ 
- งานสหกรณ์ร้านค้า 
- พิธีกร 
การศึกษา 
- งานประสานราชการกับ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 

นายธนพัฒน์  ซามงค์   
นายอุทิศ  พันนุมา 

- หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
และการสื่อสาร 
- งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

นางสาวเจนจิรา  ศรียะวงค์ 

- การดำเนินงานธุรการ 

นายมีชัย  พิกุลศรี 

- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

นายรุ่งเพชร   โคสขึง 

- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑ 

นายปิโย  ลุสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 

แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
 



 
 

      วสิัยทัศน์  
 
พัฒนางานอาคารและสถานที่ สุขอนามัยดี บริการฉับไว ร่วมใจการทำงานเป็นทีม 
 
       พันธกิจ  

 
กลุ่มบริหารทั่วไป จิตอาสามุ่งบริการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ด้วยการจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนต่อสาธารณชน 
 
       เป้าหมาย 
 
๑. มีระบบบริหารและบริการให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานใช้สถานศึกษา 
เป็นแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๒. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการ 
และให้เกิดความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน 
๔. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณาชนอย่างต่อเนื่อง 
  

๒ 



 
 
 
 
๑. งานสารบรรณ 
๒. งานรักษาความปลอดภัย 
๓. งานประชาสัมพันธ์ งานพิธีกร 
๔. งานโสตทัศนศึกษาและการสื่อสาร 
๕. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๖. งานสัมพันธ์กับชุมชน   
๗. งานส่งเสริมสุขภาพ 
๘. งานโภชนาการ 
๙. งานอนามัย 
๑๐. งานสหกรณ์ร้านค้า 
๑๑. งานยานพาหนะและงานนักการภารโรง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

๓ 

๓ 



 

 

 
 

 
๑. จัดทำแผน / โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/งานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๓. รวบรวม ระเบียบแนวปฏบิัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลของงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๕. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
๖. สรุป รายงานผล การปฏิบตัิงานของกลุ่มวิชาการให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 
๗. บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ/ 
สพม.มุกดาหาร และของโรงเรียน 
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

โรงเรียนผาเทิบวิทยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
๑. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน 
๒. บริหารควบคุมและการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพรวม บริหารควบคุมและการ
ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งวางแผน แก้ปัญหา บริหารควบคุมและการปฏิบัติงาน
ในฝ่ายบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งวางแผนแก้ปัญหาใน 
๓. ควบคุมดูแลให้ดีการจัดทำโครงการงาน ควบคุมดูแลให้ดีการจัดทำโครงการงานปกติ ควบคุมดูแล 
ให้ดีการจัดทำโครงการงานปฏิทินการปฏิบัติงานและประเมินผลงานประจำปีของฝ่าย 
๔. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้เป็นไป 
ตามจุดมุ่งหมายปรัชญานโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 
๕. วางแผนพัฒนา ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
๖. ส่งเสริมบุคลากรในฝ่าย ให้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานตามความเหมาะสม 
๗. ร่วมวางแผนการจัดสถานที่และวิธีการในการจัดกิจกรรมกับฝ่ายอื่น ๆ 
๘. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในฝ่ายบริหารทั่วไป 
๙. กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสายงาน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
 
           เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ผู้ปกครอง เป็นงานที่ให้บริการอำนวยความสะดวกกับนักเรียนตลอด 
ระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องมีงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป ภาระงาน 
 

๔ 

นายอัครพงศ์  สุจริต   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 



 
 
 

 
 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. ทำหน้าที่ช่วยงานอำนวยการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 
๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่าย กำหนดและจัดทำแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับ 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
๓. ประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้างานในฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ 
๔. ร่วมทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเพ่ือใช้เป็น 
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อไป 
๕. จัดทำโครงการงานประมาณการงบประมาณและรวบรวมโครงการร่วมกับหัวหน้างานต่าง ๆ 
๖. ช่วยดูแลงานบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๗. พิจารณาและกลั่นกรองเอกสารที่ในสายงานที่รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป 
๘. ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย 
๙. ช่วยในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนโรงเรียน 
๑๐.ช่วยในการเก็บสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑๑.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
๑. งานสารบรรณ ภาระงาน 
๑. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือ แจกจ่าย จัดเก็บรักษาตามระเบียบ สารบรรณ 
๒.. จัดทำแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปไว้บริการ 
๓. สรุปประเมินผลและปรับปรุงงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

๒. งานรักษาความปลอดภัย 

๑. จัดเวรยาม รักษาสถานที่ราชการ 
๒. จัดระบบมาตรการการรักษาความปลอดภัย และควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ 
อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งดำเนินการประสานงาน/แก้ปัญหากรณีเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 
 

นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๕ 

นางสาวเจนจิรา  ศรียะวงค์   เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นายอัครพงศ์  สุจริต   หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 



 
        มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. จัดเวรครูสุภาพสตรีอยู่ดูแลภาคกลางวัน และวันหยุดราชการ วันละ ๒ คน 
๒. จัดเวรครูสุภาพบุรุษ และนักการภารโรงอยู่ดูแลเวรกลางคืนทุกวัน 
๓. จัดระบบมาตรการการรักษาความปลอดภัย และควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ 
อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งดำเนินการประสานงาน/แก้ปัญหากรณีเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 
 
 
 
 
 

๓. งานประชาสัมพันธ์ งานพิธีกร บทบาทหน้าที 
๑. ให้บริการข่าวสารต่าง ๆ การประกาศเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในโรงเรียน 
และชุมชน 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
๓. จัดหา บำรุงรักษา อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน้าเสาธงให้ใช้งานได้อย่าง 
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 
๔. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานการดำเนินงานโรงเรียน 
๕. ให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอก ผู้ปกครองและชุมชนที่มาโรงเรียน 
๖. หน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักเรียนและบุคลากร ทราบเฉพาะนอกเวลาเรียนและเปลี่ยนคาบเรียน 
๒. สร้างงานและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายทันสมัย 
๓. สนับสนุนงานผ่านต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
๔. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
๕. จัดทำแผ่นพับ วารสาร ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และข่าวสาร 
จากหน่วยงานภายนอก 
๖. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งงานเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๗. ต้อนรับ และบริการข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้มาติดต่อโรงเรียน 
 
 
 
 

๔. งานโสตทัศนศึกษาและการสื่อสาร  บทบาทหน้าที่ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการใช้โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี 
๒. จัดศูนย์บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน และบริการชุมชน 
๓. ให้บริการ อุปกรณ์ แสงเสียง และสื่อทัศนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก 
หอประชุม 
๔. จัดหา ซ่อมบำรุงรักษา และควบคุมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

๖ 

นางสาววิภาวดี  แพงหอม  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ งานพิธีกร 

นายอุทิศ  พันนุมา  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและการสื่อสาร   



๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
๒. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ งานโสตฯให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๓. อำนวยความสะดวกและบริการอุปกรณ์โสตฯด้านต่าง ๆ แก่ครู บุคลากร และนักเรียน รวมทั้ง 
ให้บริการชุมชนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๕. ดูแล ปรับปรุง อุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมให้ใช้งานได้ดีและสะดวกในการใช้ 
๖. จัดทำบันทึกการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 
 
 
 

๕. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ภาระงาน 
๑. กำหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
๒.จัดหาวัสดุอุปกรณ์บำรุง ดูแลรักษา อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของ 
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ให้บริการอาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรียนแก่หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนในการจัดกิจกรรม 
๔. ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้ 
เกิดความคุ้มค่า และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
๕. สรุปและประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
       มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียน อาคารเรียน และสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด สวยงามเป็น 
ระเบียบ 
๒. กำหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
๓. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน อาคารเรียน และอาคารประกอบให้สวยงาม สะอาด และร่มรื่น 
๔. จัดหาอุปกรณ์ ดูแลรักษา อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
๕. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการขอใช้สถานที่ อาคาร ครุภัณฑ ์ 
 
 
 
 
 

๖. งานสัมพันธ์กับชุมชน   
1.วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะตลอดจน
การติดตามการปฏิบัติงาน 
2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนและ
บริการสาธารณะ 

๗ 

นายธนพัฒน์  ซามงค์ หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   

นางจิราพรรณ  โล่ห์คำ หัวหน้างานสัมพันธ์กับชุมชน   



3. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ 
4. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เก่ียวกับชุมชน 
5. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน อาคาร
สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
6. รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 
7. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 
 

๗. งานส่งเสริมสุขภาพ บทบาทหน้าที่ 
๑. ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือนำมาใช้ในการวางแผนและกำหนดกลวิธีการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพ งานยาเสพติด และงานสุขภาพจิต 
๒.  วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด และงานสุขภาพจิต 
๓. สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด และงานสุขภาพจิต ของ
โรงเรียน 
๔. ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด และงานสุขภาพจิต ของ
โรงเรียน 
๕. ประสาน และเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ งาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม งานยาเสพติด และงานสุขภาพจิต  
๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 
๘. งานโภชนาการ บทบาทหน้าที่ 
๑. กำหนดระเบียบในการควบคุม ดูแล การจำหน่ายอาหารและการรับประทานอาหารในโรงเรียน 
๒. ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการแก่ผู้จำหน่ายอาหาร 
๓. ควบคุมดูแล การจำหน่ายอาหาร ให้มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ 
๔. ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงอาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ บุคลากรและนักเรียน ยึดถือปฏิบัติ 
เช่น การประกอบอาหาร ราคา เวลา จำหน่ายอาหาร ฯลฯ 
๒. ดูแลสถานที่จำหน่าย และรับประทานอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
๓. จัดเตรียมน้ำดื่ม ควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย 
๔. จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ โดยประสานงานกับสาธารณสุขเพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องกับ 
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน 
๕. ประเมินผลงานสุขาภิบาลโรงอาหาร เพ่ือนำแนวทางมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

๘ 

นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ 

นางสาววิภาวดี  แพงหอม    หัวหน้างานโภชนาการ 



 
 
 
 

๙. งานอนามัย บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากรตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๒. บริการยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการ 
ให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสถิติการให้บริการและสุขภาพของนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้ายนิเทศ และการตรวจสุขภาพของบุคลากร 
๔. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือสถานพยาบาลให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. กำหนดแผนดำเนินงาน โครงการอนามัยโรงเรียนในแผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. จัดเก็บสถิติข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน และบุคลากรที่มาขอรับการบริการ และสถิติ 
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล 
๓. จัดหายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการ 
ให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ 
๔. มีคู่มือการตรวจและบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน 
๕. จัดทำบัตรประกันสุขภาพประจำตัวนักเรียน 
๖. เผยแพร่ความรู้ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจัดป้ายนิเทศอย่าง
ต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 
 
 
 
 
 

๑๐. งานสหกรณ์ร้านค้า บทบาทหน้าที่ 
๑. ออกระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ร้านค้า โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษา รวมทั้งการให้ 
ความรู้สหกรณ์ร้านค้าแก่สมาชิก 
๒. ควบคุมดูแลการจัดการทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ร้านค้า 
๓. ทำบัญชีรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๔. จัดให้มีคณะกรรมการตามระเบียบสหกรณ์ร้านค้า โดยการให้มีสมาชิกมีส่วนร่วม 
๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
       มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. บริการสวัสดิการโรงเรียนอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
๒. จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการ 
๓. ทำบัญชีรับ-จ่าย เงินและทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ หัวหน้างานอนามัย 

๙ 

นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย หัวหน้างานสหกรณ์
ร้านค้า 



 
 
 
 

๑๑. งานยานพาหนะและงานนักการภารโรง 

งานยานพาหนะ มีหน้าทีในการให้บริการรถยนต์รับ-ส่งผู้ป่วยทั้งภายในและภายนอกจังหวัด และจัด 
รถบริการ EMS จัดบริการรถยนต์ให้แก่ เจ้าหน้าที่ออกบริการผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่งานทั่วไป ได้แก่ การติดต่อ 
ราชการ การประชุม และมีหน้าที่บำรุงรักษา ตรวจสอบรถยนต์โดยการตรวจสอบ สภาพและส่วนต่าง ๆ ของ 

รถยนต์ รักษาความสะอาดของตัวรถและต้องดำเนินการควบคุม วางแผน กำกับและพัฒนาคุณภาพของการ 
ให้บริการยานพาหนะ ดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ไปปฏิบัติราชการตามหนังสือสั่งการ หรือใบอนุญาตการใช้ 
รถยนต์เพื่อไปราชการที่ได้รับอนุมัติแล้ว จากผู้มีอำนาจสั่งการ 
๒. ควบคุม ดูแล รักษา และพัฒนาบริเวณพ้ืนที่ในการรับผิดชอบให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ไม่ 
ส่งผลกระทบต่องานอ่ืน รวมถึงระบบ สาธารณูปโภค 
๓. ควบคุม ดูแล รักษาวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความสะอาด 
อยู่เสมอ 
๔. สรุปรายงานการใช้รถยนต์แต่ละคัน การซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามระยะเวลาที่กำหนด 
๕. เสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาการ 
๖. บริการยานพาหนะ ประสานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานยานพาหนะ 
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        งานนักการภารโรง มีหน้าที่ 
๑. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับนักการภารโรง 
๒. มอบหมายงานประจำหรืองานอ่ืน ๆ แก่นักการภารโรง 
๓. ควบคุม ส่งเสริม ดูแลการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบความสำเร็จ 
๔. ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สวัสดิการนักการภารโรง 
๖. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลประจำปี 
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  

นายอัครพงศ์  สุจริต  หัวหน้างานยานพาหนะและงานนักการภารโรง 

๑๐ 



 

 
 


