
 

 

 

 

 

คู่มืองานบริหารทัว่ไป 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

เขตสมัพนัธวงศ ์แขวงสมัพนัธวงศ ์

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 



คำนำ 

การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปนี้  จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวในการปฏิบัติงาน

บริหารทั่วไปของโรงเรียนดังต่อไปนี้ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษางบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ การดูแลการจัดทำโครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน และการติดตามผลการ

รายงานการจัดกิจกรรม เพ่ือเอ้ืออำนวยในการปฏิบัติงานให้ไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ

งบประมาณ ทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระงาน และงานบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ งานบริงานทั่วไปได้อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานในทุกงานที่ส่วนงานบริหารทั่วไปได้รับ

รับผิดชอบ แบ่งเป็นงานที่ต้องทำประจำปีการศึกษา งานที่ต้องทำประจำวัน และรวบรวมข้อมูลและจัดทำ

เอกสารระเบียบงานธุรการและสารบรรณ  

งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) หวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และ

บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกันของ

บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานต่างๆ ต่อไป 

 

 

 

                                                                           งานบริหารทั่วไป 

                                                                           โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ 

1. บริหาร ควบคุมและการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางแผนการ

แก้ไขปัญหาพัฒนางาน  

2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษางบประมาณ  โดยดำเนินการจัดทำตามคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีของสถานศึกษา  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  โดยดำเนินการจัดทำตามคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีของสถานศึกษา  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่  30  กันยายน  ของทุกปี  

4. ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผลงานประจำปีของ

ฝ่ายบริหารทั่วไป  

5. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้เป็นไป

ตามจุดมุ่งหมาย ปรัชญา นโยบาย และแผนพัฒนาโรงเรียน  

6. ร่วมวางแผนการจัดสถานที่และพิธีการในการจัดกิจกรรมกับฝ่ายอ่ืน ๆ  

7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานตามโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

8. ติดตามการรายงานผลการจัดกิจกรรม  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

8.1  เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการจัดกิจกรรมให้แเสร็

ภายในหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง   

8.2  ดำเนินการจัดทำรูปเล่มตามรูปแบบการรายงานผลการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 

- บันทึกข้อความ   รายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม 

- แนวนอน  รายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม 

- ภาคผนวก (หนังสือราชการ(ถ้ามี) , สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ , เกียรติบัตรและภาพถ่าย) 

8.3  ส่งเล่มรายงานที่หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 2 เล่ม หากต้องรายงานเขตให้ทำเล่ม

รายงานจำนวน 3 เล่ม 

8.4  รับเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรมคืนได้หลังจากส่งในวันถัดไป  โดยมาลงชื่อรับคืนที่หัวหน้า

งานฝ่ายบริหารทั่วไปเท่านั้น 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



งานธุรการและสารบรรณ 

หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่ 

1. วันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี เก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดของปีเก่าออกจากแฟ้ม แล้วเข้าเล่มโดย

หน้าปกพิมพ์เรื่องและปี พ.ศ. ของงานไว้ จากนั้นทำสันแฟ้มงานเปลี่ยน ปี พ.ศ. ใหม่ ได้แก่ สัน

แฟ้มคำสั่งโรงเรียน , สันแฟ้มงาน ผอ.   

2. วันที่ 2 มกราคม ของทุกปี ต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้ 

2.1 แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวรประจำวัน 

2.2 แบบบันทึกเวรประจำวัน  

2.3 แบบบันทึกขออนุญาตใช้รถ 

2.4 แบบบันทึกข้อความภายใน 

2.5 แบบบันทึกขออนุญาตไม่มาร่วมกิจกรรม 

2.6 แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน (ไปราชการ) 

2.7 แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน (ไปกิจธุระส่วนตัว) 

2.8 เปลี่ยนเล่มทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือส่ง 

3. งานที่ต้องทำประจำปีการศึกษา  

3.1 พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษาใหม่  

3.2 พิมพ์รายชื่อนักเรียนกิจกรรม 1 คน 1 หน้าที่ ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมปีที่ 6 

3.3 พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เป็นสมาชิกชุมนุมชั้นประถมปีที่ 4 – ชั้นประถมปีที่ 6 

3.4 แบบบันทึกรายการออมทรัพย์(ทำไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน) 

3.5 แบบควบคุมการแจกจ่ายนม (ทำไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน)  

3.6 แบบควบคุมการแจกอาหารกลางวัน (ทำไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน) 

3.7 แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว (ทำไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน) 

3.8 แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (ทำไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน) 

4. งานที่ต้องทำประจำวัน 

การลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ มีข้ันตอนดังนี้ 

4.1 กรณีหนังสือรับ ให้พิมพ์หนังสือราชการออกมาและประทับตราลงรับหนังสือ จากนั้น

ลงทะเบียนรับหนังสือในเล่มทะเบียนหนังสือรับ และนำเอกสารใส่สมุดเสนอเซ็นเสนอรอง



ผู้อำนวยการตรวจก่อนนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียนหนังสือเสร็จ ธุรการจะต้องจัดส่งเอกสารให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเซ็นรับเอกสารในเล่ม

ทะเบียนหนังสือรับ 

4.2 กรณีหนังสือส่ง ให้จัดทำหนังสือราชการที่จะส่งและพิมพ์หนังสือเป็น 2 ชุด โดยประทับตรา

สำเนาคู่ฉบับด้านบนของครุฑ จำนวน 1 ชุด และลงทะเบียนส่งหนังสือในเล่มทะเบียน

หนังสือส่ง และนำเอกสารใส่สมุดเสนอเซ็นเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นนำส่ง

นอกหน่วยงาน  

4.3 ช่วยงานพัสดุจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  

4.4 งานเลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียน 

4.5 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสำนักงาน  

4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

5. จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน และสั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงานในแต่ละเดือน 

5.1 บันทึกข้อความ 

5.2 แบบบันทึกรับทราบ 

5.3 บันทึกขออนุมัติถ่ายเอกสาร 

5.4 บันทึกขออนุญาตไปราชการ 

5.5 ใบขอเบิกเงิน 

5.6 คำร้องขอย้าย 

5.7 คำร้องขอใบแทนวุฒิ 

5.8 ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณตามแผน/โครงการ 

หมายเหตุ แบบฟอร์มต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย 

 

 

 

 

 

 



งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หัวหน้างานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ 

1. รวบรวม ประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน 

2. จัดทำโครงการงานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ประสานงานก่อนการประชุม โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ให้กรรมการสถานศึกษาฯได้ศึกษาข้อมูล

และเตรียมการประชุมล่วงหน้า  

4. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมก่อนการประชุม 

6. กำหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน 

7. จัดทำรายงานการประชุม 

8. ดำเนินงานตามมติของที่ประชุม 

9. สนับสนุน อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 

10. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

11. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 



งานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่   

       1. จัดทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเชื่อมฐานข้อมูลภายในโรงเรียน 

      2. จัดทำเว็บไซต์, Line, facebook และวารสารประจำเดือนเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน 

      3. จัดหา Hardware และ Sofware ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการตามระบบ 

ที่กำหนดให้ 

  4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  6. รับผิดชอบเอกสารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  7. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  8. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

9.  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อสิ้นปี

การศึกษา 

10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

หัวหน้างานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีหน้าที่   

1. จัดทำโครงการงานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

2. ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดในโครงการ 

      3. บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ  พร้อมใช้  

มั่นคง  ปลอดภัย  และสวยงาม 

      4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

  5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

  6. รับผิดชอบเอกสารงานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

  7. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดซื้อหรือซ่อมบำรุง 

  8. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

       9. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

      10. สรุปประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่ 

11. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเมื่อสิ้นปี

การศึกษา 

12.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานระบบควบคุมภายใน 

หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน มีหน้าที ่  

1. จัดทำโครงการงานระบบควบคุมภายใน 

2. แต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการ  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. นำแบบ  ปอ.3  ( ปีงบประมาณท่ีแล้ว ) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการ  ตามแผนการ

ปรับปรุงหรือไม่  อย่างไร  แล้วสรุปผลการดำเนินงานลงในแบบติดตาม ปอ.3 

4. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประอบ)   ในระดับหน่วยรับตรวจแล้วสรุปลงใน

แบบ  ปอ.2 

5. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นำกิจกรรม / งาน ที่มีความเสี่ยงหลงเหลือตามข้อ 2 และ

กิจกรรม / งาน  ที่เป็นความเสี่ยงที่ พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ  ปอ.2 ของกลุ่ม / งานที่ ส่งมาให้ 

คณะทำงาน / กรรมการ ที่ แต่งตั้งพิจารณากิจกรรม / งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยรบัตรวจ       

แล้วสรุปลงในแบบ  ปอ.3 

6. นำกิจกรรม / งาน  ในแบบ  ปอ.3  มาสรุปลงในในแบบ  ปอ.1  

7. ส่งสำเนาแบบ  ปอ.1 , แบบ  ปอ.2 , แบบ  ปอ.3 และแบบติดตาม  ปอ.3  ให้หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบ

ภายในของสพป. สอบทานการประเมินผลดังกล่าว แล้วหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการ

สอบทานลงในแบบ ปส. 

8. เมื่อ  ผอ.รร. ตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นำแบบรายงานดังกล่าวเสนอ  ผอ.สพป.

กรุงเทพมหานครพิจารณาลงนาม 

9. จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ  

10. การดำเนินการจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ให้ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนด  

11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการระบบควบคุมภายในเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

  

 

 

 



งานประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ 

1. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียน 

2. จัดทำโครงการงานประชาสัมพันธ์   

3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  ได้แก่   

- เว็บไซต์  ดำเนินการอัพเดทข้อมูลโรงเรียน บุคลากร  เผยแพร่งานวิชาการ ฯลฯ   

- Line  ดำเนินการดูแลจำนวนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน  รับ-ส่งข้อมูล   

- Facebook  ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน  โดยการสร้างอัลบั้มภาพ

กิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม  

- วารสารประจำเดือน  ดำเนินเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน  โดยการประมวลกิจกรรมที่มี

ตลอดหนึ่งเดือน  ซึ่งจะต้องนำข้อมูลส่งสำนักพิมพ์ก่อนว่าที่ 25 และแจกวารสารให้กับ

นักเรียนทุกชั้นในวันที่ 30 ของทุกเดือน 

- ป้ายนิเทศงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำป้ายนิเทศเพ่ือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของ

โรงเรียน 

4. ติดตาม  ประเมินผล  ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียน 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่           
  1. จัดทำโครงการงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การจัดสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

  2. ปรับปรุงบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ 

  3. จัดกิจกรรมหนึ่งคน  หนึ่งหน้าที่ 5 นาทีโรงเรียนสวยสะอาดให้ผู้เรียนรับผิดชอบดูแลพื้นที่ให้

สะอาด สวยงาม 

4.   มอบหมายหัวหน้าเวรประจำจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าที่รายงานเวรประจำวัน  ตอนทำ

กิจกรรมหน้าเสาธง 

5.  ประชาสัมพันธ์การประหยัดไฟ  โดยแจ้งให้นักเรียนเปิดไฟและพัดลมหลังจากเวลา 09.30 น. และ

ให้ปิดทกุครั้งเมื่อเลิกใช้   

      6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  7. รับผิดชอบเอกสารงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเม่ือสิ้นปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 

หัวหน้างานการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย มีหน้าที่   

  1. ปรับปรุงบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ 

       2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย   

       3. บริหารงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องการการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 

  4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 

  5. รับผิดชอบเอกสารงานการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 

  6. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการรักษาความสะอาดและปลอดภัยเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 

หัวหน้างานประชาธิปไตยในโรงเรียน มีหน้าที่ 

กิจกรรมที่  1  กิจกรรมการเลือกตั้ง 

 ขั้นดำเนินการ 

                1) ประกาศรับสมัครประธานนักเรียน   

      2) รับสมัครประธานนักเรียน  

                3) ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง  

                4) ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้ง   

                5) ประชาสัมพันธ์และหาเสียงเลือกตั้ง  

                6) เลือกตั้งประธานนักเรียนและนับคะแนน 

                7) การประกาศผลการเลือกตั้ง  

       8) ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผลการเลือกตั้ง 

                9) รับรองผลการเลือกตั้ง  

กิจกรรมที่  2  กิจกรรมมอบงานสภานักเรียน 

ขั้นดำเนินการ 

      1) ทำหนังสือเรียนเชิญผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

      2) พิธีมอบงานกิจกรรมสภานักเรียน 

      3) พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน 

ขั้นดำเนินการ 

       1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม 

       2) การเตรียมงานวาระประชุม/เอกสารประกอบการประชุม 

                 3) ดำเนินการประชุม 

                 4) จัดทำรายงานการประชุม 

กิจกรรมที่  4  กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง 

ขั้นดำเนินการ  

       1)  ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์นำสภานักเรียนศึกษาดูงาน 

       2)  จัดหาพาหนะ/รถยนต์ 



       3)  ทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 

         4)  นำสภานักเรียนไปศึกษาดูงาน 

  - ศึกษาเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

  - อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  - ห้องจำลองการเลือกตั้ง 

  - ห้องจำลองรัฐสภา 

กิจกรรมที่  5  กิจกรรมประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตย 

ขั้นดำเนินการ  

      1)  สำรวจจำนวนนักเรียน 

      2)  จัดทำแบบประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตย 

      3)  ประเมินปีละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม) 

กิจกรรมที่  6  กิจกรรมเผยแพร่ประชาธิปไตย   

ขั้นดำเนินการ  

       1) เผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียนผ่านทาง Facebook ของสภานักเรียน 

       2) เผยแพร่ผลงานกับโรงเรียนเครือข่ายสภานักเรียน สังกัด สพป.อย.1 

       3) เผยแพร่ผลงานกับโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน โดยบันทึกลงสมุดเยี่ยม 

กิจกรรมที่  7  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ขั้นดำเนินการ 

       1)  คัดเลือกนักเรียนที่กระทำความดี    ได้แก่  ระดับก่อนประถม  ประถมศึกษาตอนต้น    

            ประถมศึกตอนปลาย    

       2) ความดีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ  จำนวน  6 รายการ  ได้แก่ 

     - มีความรับผิดชอบ 

     - มีความกตัญญู 

     - มีความซื่อสัตย์ 

    - มีการแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย 

    - มีมารยาทงามตามแบบไทย 

    - มีจิตสาธารณะ 

                 3) พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในงานวันมอบงานสภานักเรียน 

 



งานการเงินสวัสดิการโรงเรียน 

หัวหน้างานการเงินสวัสดิการโรงเรียน มีหน้าที ่ 
  1. จัดทำโครงการงานการเงินสวัสดิการโรงเรียน 

  2.  รับเงินจากคณะกรรมการรับเงิน 

  3. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและการขอรับเงินสวัสดิการ       

  4. จัดทําเอกสารแบบพิมพ์การขอรับเงินสวัสดิการ  

  5. รับแบบใบเบิกเงินสวัสดิการและรายงานขอซื้อ- ขอจ้างที่ได้รับอนุมัติและตรวจรับแล้ว  

  6. ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินสวัสดิการและรายงานขอซื้อ-ขอจ้างที่ได้รับอนุมัติและตรวจรับแล้ว  

  7. จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 

  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการเงินสวัสดิการโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานสหกรณ์ 

 

หัวหน้างานสหกรณ์ มีหน้าที่ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยความเห็นชอบ ของ

คณะรัฐมนตรี  เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520   

2. จัดทำแผนงานโครงการของงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์  เปิดรับสมาชิก  และจำหน่ายหุ้นของ

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  

4. ส่งเสริมการบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

5. สำรวจข้อมูลความต้องการสินค้า และการใช้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนจากผู้ใช้บริการ

จำหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด 

6. ควบคุมดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานสหกรณ์เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานอาหารเสริม (นม) 

หัวหน้างานอาหารเสริม (นม) มีหน้าที ่ 

1. ดำเนินการควบคุมการเบิกจ่าย  และการจัดทำบัญชีอาหารเสริม (นม)   

2. การดำเนินการเกี่ยวกับอาหารเสริม ( นม ) 

  3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานอาหารเสริม (นม) 

  4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานอาหารเสริม (นม) 

  5. รับผิดชอบเอกสารงานอาหารเสริม (นม) 

  6. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  7. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม(นม)เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานโครงการอาหารกลางวัน 

หัวหน้างานโครงการอาหารกลางวัน มีหน้าที ่ 
  1. กำกับ  ดูแล  ควบคุมแม่ครัวประกอบอาหาร   

  2. ประเมินผลการดำเนินงาน  

  3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานโครงการอาหารกลางวัน 

  4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานโครงการอาหารกลางวัน 

  5. รับผิดชอบห้อง/เอกสาร งานโครงการอาหารกลางวัน 

  6. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  7. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานจัดกจิกรรมและงานปกครองนักเรียน 

หัวหน้างานจัดกิจกรรมและงานปกครองนักเรียน มีหน้าที่  

  1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน  ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  2. จัดทำโครงการงานกิจกรรมและงานปกครองนักเรียน 

  3. การบริหารงานปกครองนักเรียน  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการประสานงานปกครอง 

  4. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ได้แก่  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  การยกย่องให้

กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 

  5. การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  ได้แก่  การป้องกันและแก้ไข

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  การดำเนินงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน 

  6. การประเมินผลการปกครองนักเรียน 

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานจัดกิจกรรมและงานปกครองนักเรียนเมื่อสิ้นปี

การศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานกีฬาและนันทนาการ 

หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่   

     1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานกีฬาและนันทนาการ 

          2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานกีฬาและนันทนาการ 

          3. รับผิดชอบห้อง/เอกสารงานกีฬาและนันทนาการ 

  4. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  5. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกีฬาและนันทนาการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 

หัวหน้างานสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ มีหน้าที่ 

    1. งานนาฏศิลป์  

   - สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 

   -   จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ / จัดทำบัญชี วัสดุอุปกรณ์ 

   -   ดำเนินการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ 

   -   พานักเรียนไปแสดงทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

  2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานนาฏศิลป์ 

  3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานศิลปะนาฏศิลป์ 

  4. รับผิดชอบห้องเก็บเอกสารงานนาฏศิลป์ 

  5. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  6. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.   รายงานผลการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานสุนทรียภาพทางดนตรีสากล 

หัวหน้าสุนทรียภาพทางดนตรีสากล มีหน้าที่ 
     1. งานดนตรี 

   -   สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 

   -   จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ / จัดทำบัญชี วัสดุอุปกรณ์ 

   -   ดำเนินการฝึกซ้อมดนตรี 

   -   พานักเรียนไปแสดงทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

  2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการดนตรีสากล 

  3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานดนตรีสากล 

  4. รับผิดชอบห้องเก็บเอกสารงานดนตรีสากล 

  5. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  6. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.   รายงานผลการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานสุนทรียภาพทางดนตรีไทย 

หัวหน้างานสุนทรียภาพทางดนตรีไทย มีหน้าที่ 

     1. งานดนตรี 

   -   สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 

   -   จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์/ จัดทำบัญชี วัสดุอุปกรณ์ 

   -   ดำเนินการฝึกซ้อมดนตรี 

   -   พานักเรียนไปแสดงทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

  2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการดนตรีไทย 

  3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานดนตรีไทย 

  4. รับผิดชอบห้องเก็บเอกสารงานดนตรีไทย 

  5. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  6. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.   รายงานผลการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานสุนทรียภาพทางศิลปะ 

หัวหน้างานสุนทรียภาพทางศิลปะ มีหน้าที่ 

     1. งานศิลปะ  

   -   สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 

   -   จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ / จัดทำบัญชี  วัสดุอุปกรณ์ 

   -   ดำเนินการฝึกซ้อมศิลปะ  

   -   พานักเรียนไปแสดงทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

  2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการศิลปะ  

  3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานศิลปะ  

  4. รับผิดชอบห้องเก็บเอกสารงานศิลปะ  

  5. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  6. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.   รายงานผลการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานคุณธรรม/งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

หัวหน้างานคุณธรรม/งานโรงเรียนวิถีพุทธ มีหน้าที ่   

  1. ปรับปรุงบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ 

  2. จัดป้ายนิเทศในการเผยแพร่คุณธรรม 

  3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมศาสนาพุทธ และคุณธรรมจริยธรรมวางแผนปรับปรุง

กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตในกิจกรรมหน้าเสาธงให้สอดคล้องกับวิถีพุทธ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และ

ประเมินผลการดำเนินงาน 

  4. จัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการศาสนาพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ส่งเสริมให้

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการพุทธศาสนา  ส่งเสริมการนำภูมิ ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  5. ประเมินผลการดำเนินงาน 

  6. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

  7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

  8. รับผิดชอบเอกสารงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

  9. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  10. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

  11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานคุณธรรม/งานโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



งานทุนการศึกษา 

หัวหน้างานทุนการศึกษา มีหน้าที ่ 
      1. งานทุนนักเรียน 

   -   จัดทำเอกสารและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

   -   ประชุมคัดเลือกนักเรียนรับทุน 

   -   มอบทุนการศึกษา 

  2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานทุนการศึกษา 

  3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานทุนการศึกษา 

  4. รับผิดชอบเอกสาร งานทุนการศึกษา 

  5. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  6. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทุนการศึกษาเม่ือสิ้นปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานอนามัยโรงเรียน 

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน มีหน้าที ่ 
1. จัดทำโครงการงานอนามัยโรงเรียน   

2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานอนามัยโรงเรียน 

3. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล วัดพระ

ญาติการาม เพ่ือให้การส่งเสริม สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อ  

4. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในโรงเรียน  

5. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ราคาอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าในโรงอาหารร้านค้า สวัสดิการ 

และโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อตกลง  

6. ควบคุม ความสะอาด ความเรียบร้อยของโรงอาหาร และห้องนำครูนักเรียน ให้ถูกต้อง ตามหลัก

สุขอนามัย  

7. ควบคุมกำกับดูแลโรงน้ำดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย  

8. เป็นกรรมการพิจารณา ดำเนินการกับร้านค้าท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 

9. การตรวจสุขภาพนักเรียน  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นักเรียน ตรวจสุขภาพประจำปีครูและนักเรียน 

ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนตามแบบของกรมส่งเสริม

สุขภาพ  

10. ให้ผู้ประกอบการตรวจสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล เท่านั้น  

11. ดูแล กำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานโภชนาการโรงเรียน  

12. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล และปฏิทินการ ปฏิบัติงานอนามัย

โรงเรียน  

13. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์การปฐมพยาบาล จัดหายา เวชภัณฑ์ให้พร้อมและใช้การได้   

14. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรที่มาใช้บริการ  

15. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองกรณีนักเรียนเจ็บป่วยหนัก  

16. จัดทำประกันสุขภาพแก่นักเรียน  

17. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นักเรียน ตรวจสุขภาพประจำปีครูและนักเรียนภาคเรียนละ  1 ครั้ง  

18. จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน  

19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

20. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานอนามัยในโรงเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 



 

งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

หัวหน้างานจัดทำสำมะโนผู้เรียน มีหน้าที่ 
  1. ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจและจัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการ 

ทางการศึกษาของโรงเรียน 

  2. เสนอสำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

  3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน 

  4. เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนของโรงเรียน 

  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานจัดทำสำมะโนผู้เรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานรับนักเรียน 

หัวหน้างานรับนักเรียน มีหน้าที่ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับนักเรียน 

และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ โดยขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ประกาศรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

3. สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

4. ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ 

เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามรถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน

การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. รายงานผลการดำเนินงามตามโครงการงานรับนักเรียนเมื่อสิ้นโครงการต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน มีหน้าที่ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี  เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 

2.  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

งานทัศนศึกษา 

หัวหน้างานทัศนศึกษา มีหน้าที่ 
1.  ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี  เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 

2.   ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาจากผู้รับผิดชอบของแต่ละช่วงชั้น 

3.  สรุปและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน     

เมื่อสิ้นปีการศกึษา 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่ 

1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา 

3. แต่งตั้งหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว หัวหน้างานลูกเสือ - เนตรนารี 

และหัวหน้างานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บรรลุวัตถุประสงค์และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหาร 

4. ดูแลและประสานงานในการวัดผล ประเมินผลและรายงานผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนตามหลักสูตรกำหนด 

5.  ติดตามประเมินผล แลสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

6. สรุปและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมของโรงเรียน     

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 


