
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือบริหารงานท่ัวไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคลองสองพีน้่อง (ใจดอีุปถัมภ์) 
 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
วสัิยทศัน์ 
 

มุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ใหมี้คุณธรรม น าความรู้สู่สากล ด ารงชีวติตามแนวทางปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การสหกรณ์ จรรโลงความเป็นไทย ใส่ใจรักษาพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
 
 
 
พนัธกจิ 

โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์ จดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมวััยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพือ่ 
ด าเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมทางดา้นความรู้ 
ความสารมารถในการคิด คุณธรรม จริยธรรม พฒันาความเป็นเลิศทางวชิาการ 
รู้จกัเก็บออมและนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
เป้าหมาย 

1. พฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพโดยการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
2. ประสานความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการพฒันาการศึกษา 

 
3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบตัิตามหลกัค าสอนทางศาสนาเพือ่มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเป็นคนดี 

            ของสงัคม 
4. จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
5. น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการศึกษา 

 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
มารยาทงาม ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ 
 

เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

วชิาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เลิศล ้ารักษส่ิ์งแวดลอ้ม พร้อมสงัคมอภิบาล สืบสานประเพณี 
ศิลปวฒัธรรม ผูน้ าจดัการศึกษาพเิศษ 



 
 

งานด้านการบริหารทั่วไป 
 
 

เป็นภารกิจหน่ึงของโรงเรียนในการสนบัสนุนส่งเสริมการปฏิบติังาน ของโรงเรียนใหบ้รรลุตามนโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การด าเนินงานธุรการ 
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพฒันาระบบและเครือขา่ยขอ้มูลสารสนเทศ การประสาน 
และพฒันาเครือข่ายการศึกษา จดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร งานเทคโนโลยสีารสนเทศการส่งเสริม 
สนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทัว่ไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม การจดัท า 
ส ามะโนผูเ้รียน การรับนกัเรียน การส่งเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบนอกระบบ และ ตามอธัยาศยั 
การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษางานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียนการประชาสมัพนัธ ์งานการส่งเสริมการศึกษา 
สนบัสนุนและสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษางานประสานราชการกบัเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอืื  ืน 
การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงานงานบริการสาธารณะ 



 
 

บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 
1. ปฏิบตัิหนา้ที่บริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน  
2. เป็นที่ปรึกษาของผูอ้  านวยการโรงเรียนเก่ียวกบังานบริหารทืั  ืวไปในโรงเรียน  
3. ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารทัว่ไปใหด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
4. ก าหนดหนา้ที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทัว่ไป และควบคุมการปฏิบติังานของส านกังานบริหารทัว่ไป  
5. บริหารจดัการในสายงานตามบทบาทและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. ก ากบั ติดตาม ใหง้านแผนงานและบริหารทัว่ไป ประสานฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ด าเนินกิจกรรม งาน โครงการ ให ้

เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการ และปฏิบตัิการของโรงเรียน  
7. ก ากบั ติดตาม ประสานงานใหมี้การรวบรวมขอ้มูล สถิติเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไปให้เป็นปัจจืุบนั 

น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา และแกไ้ขปัญหา  
8. ควบคุม ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทัว่ไป 

อยา่งต่อเน่ือง 
9. ติดตามประสานประโยชน์ของครูผป้ฏิบติัหนา้ที่และปฏิบติัหนา้ที่พเิศษเพือ่สร้างขวญัและก าลงัใจ 
10. วนิิจฉยัสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยงังานที่เก่ียวขอ้ง  
11. ติดตามผลสมัฤทธ์ิและประเมินผลการปฏิบตัิงานเพือ่สรุปปัญหารคในการด าเนินงานและอุปสรรค 

เพือ่หา แนวทางในการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  
12. ก ากบั ติดตาม ใหง้านติดตามประเมินผล และประสานงาน ด าเนินการติดตามการปฏิบติังานของทุกฝ าย 

พร้อมรายงานผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
13. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์ 
14. ติดต่อประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบังานบริหารทัว่ไป  
15. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 
งานส านักงานกลุ่มบริหารทัว่ไป 

1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี  
1. 1 จดัท าแผนพฒันางาน/โครงการ แผนปฏิบตัิราชการและปฏิทินงานเสนอกลุ่มบริหารทัว่ไปเพือ่ขอ 

งบประมาณ 
1.2 จดัหาจดัซ้ือทรัพยากรที่จ  าเป็นในส านกังานกลุ่มบริหารทัว่ไป  
1.3 จดัท าทะเบียนรับ–ส่งหนงัสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนงัสือของส านกังาน ใหเ้ป็น 

หมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารทืีื  สามารถคน้หาเรืื  ืองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



 
 

1.4 โตต้อบหนงัสือราชการวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐานใหถู้กตอ้งตามระเบียบของงาน 
สารบรรณอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา  

1.5 จดัส่งหนงัสือราชการเอกสารของกลุ่มบริหารทัว่ไป ใหง้านที่รับผดิชอบและติดตามเร่ืองเก็บในแฟ้มเร่ือง 
1.6 จดัพมิพเ์อกสารและจดัถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทัว่ไป เช่น แบบส ารวจบนัทึกขอ้ความ 

แบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและค าสัง่  
1.7 ประสานงานดา้นขอ้มูลและร่วมมือกบักลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียนเพือ่ให้เกิดความเขา้ใจ 

ร่วมมืออนัดีต่อกนัในการด าเนินงานตามแผน 
1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบตัิราชการประจ าปี 
1.9 ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

2. งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

2.1 ประสานงานในกลุ่มงานบริหารทัว่ไป วางแผน จดัซืืื้อ จดัหาวสัดุครุภณัฑท์ี่จ  าเป็นในการซ่อมแซม 
อาคารสถานที  ื สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่ช าโดยประสานงานกบัพสัดุโรงเรียนุด 

2.2 จดัท าบญัชีควบคุมการเบิกจ่ายวสัดุยมืวสัดุใหถู้กตอ้งมีระบบและเป็นปัจจุบนั 
2.3 จดัท าระเบียบแนวปฏิบติั แบบรายงานแบบฟอร์มต่าง ๆที่จ  าเป็นในการใหบ้ริการปรับซ่อม 
2.4 ติดตามการปรับซ่อมและบ ารุงรักษาสภาพวสัดุครุภณัฑใ์หมี้อายกุารใชง้านยาวนาน 
2.5 ประเมิน สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษาและรายงานต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2.6 ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 

3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจดัทรัพยากรที่ใชใ้นงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทัว่ไป  
3.2 ประสานงานดา้นความร่วมมือเก่ียวกบัขอ้มูลกบังานต่างเพือ่รวบรวมและจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศที่ๆ 

ถูกตอ้งเหมาะสมและทนัสมยัที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความตอ้งการ 
3.3 รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายของโรงเรียนเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
3.4 จดัท าเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลใหก้ลุ่มงาน ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการวางแผนแกปั้ญหาหรือพฒันางาน งานต่อไป 
3.5 ร่วมมือกบัสารสนเทศของโรงเรียนเผยแพร่งานของกลุ่มบริหารทัว่ไป 
3.6 ประเมิน สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
3.7 ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 

4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
4.1 ประสานงานจดัท าแผนพฒันางานแผนปฏิบตัิราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบติังานกลุ่มบริหารทืั  ืวไป 

เสนอผูบ้ริหารเพือ่จดัสรรงบประมาณ  
4.2 พจิารณาจดัแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทัว่ไป ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนและเกณฑ ์

ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
 



4.3 ก ากบัตรวจสอบดูแลงาน/โครงการใหเ้กิดการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน 
4.4 ประสานงานกบัแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าๆเพือ่น าเอาเทคโนโลยมีาใชใ้หมี้ประสิทธิภาพ 
4.5 ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
4.6 ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 
งานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 

มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี  
1. วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบตัิงานดา้นอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้มตลอดจน 

การติดตามการปฏิบติังานของนกัการ แม่บา้นท าความสะอาด  
2. วางแผนร่วมกบัแผนงานโรงเรียน พสัดุโรงเรียน เพือ่เสนอของบประมาณจดัสร้างอาคารเรียน และอาคาร 

ประกอบ เช่น หอ้งเรียน หอ้งบริการ หอ้งพเิศษใหเ้พยีงพอกบัการใชบ้ริการของโรงเรียน  
3. จดัซ้ือจดัหาโตะ๊ เกา้อ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดหอ้งเรียน หอ้งบริการ หอ้งพเิศษให ้

เพยีงพอและอยูใ่นสภาพที่ดีอยูต่ลอดเวลา 
4. จดัเคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัในอาคารติดตั้งในที่ที่ใชง้านไดส้ะดวกใชง้านไดท้นัที  
5. จดับรรยากาศภายในอาคารเรียนตกแต่งอยา่งสวยงามเป็นระเบียบประตูหนา้ต่างอยูใ่นสภาพดีดูแล 

สีอาคารต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อมีป้ายบอกอาคารและหอ้งต่าง ๆ  
6. ประสานงานกบัพสัดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที ่ครุภณัฑ ์โตะ๊ เกา้อืีื ้ และอ่ืน ๆใหอ้ยูใ่น 

สภาพที่เรียบร้อย 
7. ดูแลความสะอาดทัว่ไปของอาคารเรียนหอ้งน ้ าหอ้งสว้มใหส้ะอาดปราศจากกล่ินรบกวน  
8. ติดตามดูแลใหค้  าแนะน าในการใชอ้าคารสถานทีโ่ดยการอบรมนกัเรียนในดา้นการดูแลรักษาทรัพยสิ์น 

สมบตัิของโรงเรียน 
9. ประสานงานกบัพสัดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพสัดุเส่ือมสภาพออกจากบญัชีพสัดุ  
10. ประสานงานกบัหวัหนา้อาคาร โดยน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงงานใหท้นัเหตุการณ์และความตอ้งการ 

ของบุคลากรในโรงเรียน  
11. อ านวยความสะดวกในการใชอ้าคารสถานที่แก่บคุคลภายนอกรวมทั้งวสัดุอ่ืน ๆ จดัท าสถิติการ 

ใหบ้ริการและรวบรวมขอ้มูล 
12. ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีรศึกษา 
13. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 
งานสาธารณูปโภค 

มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 
1. จดัท าแผนงานพฒันางาน/โครงการเพือ่เสนอต่อผูบ้ริหารเพือ่จดัสรรงบประมาณ  
2. จดัซ้ือจดัหาสาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพยีงพออยูต่ลอดเวลา  
3. ก าหนดขอ้ปฏิบติัและติดตามการใช้ไฟฟ้าใหเ้ป็นไปอยา่งประหยดัน ้ า 
4. จดับริการและติดตามการใชส้าธารณูปโภคใหเ้ป็นไปอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน ้ าด่ืม น ้ าใช ้เคร่ืองกรองน ้ า ไฟฟ้า หมอ้แปลง ตูโ้ทรศพัทแ์ละ 
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สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ไดม้าตรฐาน 

6. จดัท าป้ายค าขวญัค าเตือนเก่ียวกบัการใชน้ ้ า ใชไ้ฟฟ้า และโทรศพัท ์ 
7. ร่วมมือกบังานกิจกรรมนกัเรียนอบรมนกัเรียนเก่ียวกบัการใชไ้ฟฟ้าใชโ้ทรศพัท ์
8. ส ารวจ รวบรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัสาธารณูปโภคที่ช ารุด  
9. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ช ารุดใหอ้ยูใ่นสภาพที่ดีและปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา  
10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนงาน/โครงการ 
11. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
งานธุรการ และสารบรรณ 
 

มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 
1. รับ-ส่งเอกสารลงทะเบียนหนงัสือเขา้–ออก จดัส่งหนงัสือ เขา้หรือเอกสารใหห้น่วยงานหรือบุคคล 

เก่ียวขอ้ง  
2. จดัท าค  าสัง่และจดหมายเวยีนเร่ืองต่าง ๆ เพือ่แจง้ใหก้บัครูและผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ  
3. เก็บ หรือท าลายหนงัสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ  
4. รวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสัง่ และวธีิปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งให้เสมอ 

และเวยีนให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทราบ 
5. ร่างและพมิพห์นงัสือออก หนงัสือโตต้อบถึงส่วนราชกงานอ่ืนรและหน่วย 
6. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล  
7. ประสานงานการจดัส่งจดหมาย ไปรษณีย ์พสัดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
8. เป็นที่ปรึกษาของรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไปในเรบรรืืื่องงานสาณ  
9. ควบคุมการรับ– ส่ง หนงัสือของโรงเรียน (E– Office)  
10. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพมิพท์ี่มีมาถึงโรงเรียน 
11. จดัหนงัสือเขา้แฟ้มเพือ่ลงนาม  
12. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
งานยานพาหนะ 

มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี  
1. จดัท าแผนงาน / โครงการ เก่ียวกบัการจดัหาบ ารุงรักษาการใหบ้ริการยานพาหนะแก่คณะครูและ 

บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมติั  
2. ก าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบใหค้วามรู้ พนกังานขบัรถตลอดจนพจิารณา จดัและใหบ้ริการพาหนะแก่  

บุคลากร 
3. ก ากบั ติดตาม จดัท าขอ้มูล สถิติ การใช ้และใหบ้ริการยานพาหนะของโรงเรียน  
4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพือ่ใหพ้าหนะใชก้ารได ้และปลอดภยัตลอดเวลาใหค้  าแนะน า เสนอผูมี้ 

อ  านาจอนุมตั ิ
5. ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 



6. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 

งานประชาสัมพนัธ์ 
มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี  
1. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสมัพนัธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายและ 

จุดประสงคข์องโรงเรียน 
2. ประสานงาน ร่วมมือกบักลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานดา้นประชาสมัพนัธ 
3. ตอ้นรับและบริการผูม้าเยีย่มชมหรือดูงานโรงเรียน  
4. ตอ้นรับและบริการผูป้กครองหรือแขกผูม้าติดต่อกบันกัเรียนและทางโรงเรียน 
5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการใหบุ้คลากรในโรงเรียนทราบ  
6. ประสานงานดา้นประชาสมัพนัธท์ั้งในและนอกโรงเรียน  
7. เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัพิธีการหรือพธีิกรในงานพธีิการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทางส่ือมวลชน  
9. จดัท าเอกสาร– จุลสารประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพร่ข่าวสารรายงานผลการปฏิบติังานและความ 

เคล่ือนไหวของโรงเรียนใหน้กัเรียนและบุคลากรทัว่ไปทราบ  
10. รวบรวม สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เก่ียวกบังานประชาสมัพนัธแ์ละจดัท ารายงานประจ าปีของงาน ประชาสมัพนัธ ์
11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์  
12. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

    
งานพยาบาลและอนามยั 
 

มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี  
1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามยัโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

และวตัถุประสงคข์องโรงเรียน  
2. ประสานงานกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานดา้นอนามยั 
3. ควบคุมดูแล หอ้งพยาบาลใหส้ะอาด ถูกสุขลกัษณะ  
4. จดัเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลรักษาพยาบาลใหพ้ร้อมและใชก้ารไดท้นัที  
5. จดัหายาและเวชภณัฑเ์พือ่ใชใ้นการรักษาพยาบาลเบื้องตน้  
6. จดัปฐมพยาบาลนกัเรียน –ครูอาจารย ์และคนงานภารโรงในกรณีเจบ็ป่วย และน าส่งโรงพยาบาลตาม 

ความจ าเป็น  
7. จดับริการตรวจสุขภาพนกัเรียน–อาจารยค์รู นกัการภารโรงและชุมชนใกลเ้คียง  
8. จดัท าบตัรสุขภาพนกัเรียน ท าสถิติ บนัทึกสุขภาพ สถิติน ้ าหนกัและส่วนสูงนกัเรียน 
9. ติดต่อแพทยห์รือเจา้หนา้ที่อนามยัใหภู้มิคุม้กนัแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเ้  
10. ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองนกัเรียนในกรณีนกัเรียนเจบ็ป่วย 
11. แนะน าผูป่้วยญาติประชาชนถึงการปฏิบติัตนให้ปลอดภยัจากโรค ใหภู้มิคุม้กนัโรค 
12. ใหค้  าแนะน าปรึกษาดา้นสุขภาพนกัเรียน  



13. ประสานงานกบัครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผูส้อนเก่ียวกบันกัเรียนที่มีปัญหาดา้นสุขภาพ 
14. ใหค้วามร่วมมือดา้นการปฐมพยาบาลแก่หน วยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส  
15. จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยั เช่น จดันิทรรศการเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั จดัตั้งชมรม 

ชุมชนอาสาสมคัรสาธารณสุข 
16. จดัท าสถิติ ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพอนามยัและจดัท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงานอนามยั 
17. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 
1. รวบรวมประมวลวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลที่ใชใ้นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืืื้นฐาน 
2. สนบัสนุนขอ้มูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
3. ด าเนินงานดา้นธุรการในการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. จดัท ารายงานการประชุมและแจง้มติที่ประชุมให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพือ่ทราบ  
5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเร่ืองการอนุมติั อนุญาต สัง่การ เร่งรัด การด าเนินก 

รายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 
งานชุมชนสัมพนัธ์และบริการสาธารณะ 
 

มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี  
1. วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบติังานดา้นชุมชนสมัพนัธแ์ละบริการสาธารณะตลอด 

การติดตามการปฏิบตัิงาน  
2. รวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลของชุมชนเพือ่น าไปใชใ้นงานสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งชุมชนกบัโรงเรียนแ 

บริการสาธารณะ 
3. ใหบ้ริการชุมชนในดา้นข่าวสารสุขภาพอนามยัอาคารสถานที่วสัดุครุภณัฑแ์ละวชิาการ 
4. จดักิจกรรมเพือ่พฒันาชุมชนเช่นการบริจาควสัดุ ส่ิงของ อุปโภคบริโภค ใหค้วามรู้และจดันิทรรศการ  
5. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธระเพณีไทยรมไทย ศาสนาและงานที่เก่ียวกบัชุมชน 
6. สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งองคก์รต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ  
7. ประสานและใหบ้ริการแก่คณะครู ผูป้กครองหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในดา้นชุมชน อาคาร 

สถานที่วสัดุ ครุภณัฑ ์บุคลากร งบประมาณ  
8. รวบรวมขอ้มูล จดัท าสถิติ  
9. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
10. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 



 
 
งานป้องกนัอบุัติเหตุและอคัคภียั 

มีหนา้ที่รับผดิชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 
1. จดัท าแผนงาน / โครงการเก่ียวกบัการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุและอคัคีภยั  
2. ก าหนดแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัอุบติัเหตุและอคัคีภยัใหค้วามรู้นกัเรียน ครู และบุคลากร 
3. ก ากบั ติดตาม จดัท าขอ้มูล สถิติ ต่าง ๆ เก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุและอคัคีภยั  
4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพือ่ใหอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัใชก้ารได ้และปลอดภยัตลอดเวลา                     

ใหค้  าแนะน า เสนอผูมี้อ  านาจอนุมตัิ 
5. ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
6. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

 


