
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 



 
งานบริหารทั่วไป  
 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป มีหน้าที่  
 ๑. บริหาร ควบคุมและการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางแผนการ  
แก้ไขปัญหาพัฒนางาน  
 ๒. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษางบประมาณ โดยดำเนินการจัดทำตามคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
ของสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
 ๓. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ โดยดำเนินการจัดทำตามคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีของสถานศึกษา  
 ๔. ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผลงานประจำปีของ  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 ๕. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้เป็นไปตาม  

จุดมุ่งหมาย ปรัชญา นโยบาย และแผนพัฒนาโรงเรียน  
 ๖. ร่วมวางแผนการจัดสถานที่และพิธีการในการจัดกิจกรรมกับฝ่ายอื่น ๆ  
 ๗. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานตามโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
 ๘. ติดตามการรายงานผลการจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 
๘.๑ เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จ  
ภายในหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง  
๘.๒ ดำเนินการจัดทำรูปเล่มตามรูปแบบการรายงานผลการจักกิจกรรม ประกอบด้วย  
- บันทึกข้อความ รายงานผลจัดทำโครงการ/กิจกรรม  
- แนวนอน รายงานผลการทำโครงการ/จัดกิจกรรม  
- ภาคผนวก (หนังสือราชการ(ถ้ามี) , สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ , เกียรติบัตร  
และภาพถ่าย)  
๘.๓ ส่งเล่มรายงานที่หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ เล่ม หากต้องรายงานเขตให้ทำ  
เล่มรายงานจำนวน ๓ เล่ม  
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 



     งานธุรการและงานสารบรรณ  

หัวหน้างานธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที ่ 
 ๑. วันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี เก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดของปีเก่าออกจากแฟ้ม แล้วเข้าเล่มโดย
หน้าปกพิมพ์เรื่องและปี พ.ศ. ของงานไว้ จากนั้นทำสันแฟ้มงานเปลี่ยน ปี พ.ศ. ใหม ่ได้แก ่สันแฟ้มคำสั่งโรงเรียน 
สันแฟ้มงาน ผอ.  
 ๒. วันที่ ๒ มกราคม ของทุกปี จัดเตรียมเอกสารดังนี้  
  ๒.๑ แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร  

๒.๒ แบบบันทึกเวรประจำวัน  
๒.๓ แบบบันทึกข้อความภายใน  
๒.๔ แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน  
๒.๕ เปลี่ยนเลขทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือส่ง  

๓. งานที่ต้องทำประจำปีการศึกษา  
๓.๑ พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ประจำปีการศึกษาใหม่  
๓.๒ แบบบันทึกรายการออมทรัพย์ (ทำไม่เกินวันที่ ๑๐ มิถุนายน)  
๓.๓ แบบควบคุมการแจกจ่ายนม (ทำไม่เกินวันที่ ๑๐ มิถุนายน)  
๓.๔ แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม  

๔. งานที่ต้องทำประจำวัน  
การลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ มีข้ันตอนดังนี้  

๔.๑ จัดพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Smart Area โดยเข้าเว็บไซต ์ 
http://www.ssk3.go.th/amssplus/ 
  ๔.๒ กรณีหนังสือรับ ให้พิมพ์หนังสือราชการออกมาและประทับตราลงรับหนังสือ จากนั้น

ลงทะเบียน รับหนังสือในเล่มทะเบียนหนังสือรับ และนำเอกสารใส่สมุดเสนอเซ็นเสนอรองผู้อำนวยการตรวจ 
ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียนหนังสือเสร็จ ธุรการ จะต้องจัดส่ง
เอกสารให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานเซ็นรับเอกสารในเล่มทะเบียนหนังสือรับ  
  ๔.๓ กรณีหนังสือส่ง ให้จัดทำหนังสือราชการที่จะส่งและพิมพ์หนังสือแป้น ๒ ชุด โดย
ประทับตรา สำเนาคู่ฉบับด้านบนของครุฑ จำนวน ๑ ชุด และลงทะเบียนส่งหนังสือในเล่มทะเบียนหนังสือส่ง  
และนำเอกสารใส่สมุดเสนอเซ็นเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นนำส่งนอกหน่วยงาน ราชการ  

๔.๔ ชว่ยงานพัสดุจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  
  ๔.๕ งานเลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียน  

๔.๖ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสำนักงาน  
๔.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๕. จัดพิมพ์ของโรงเรียน เอกสารต่าง ๆ  
๕.๑ บันทึกข้อความ  
๕.๒ บันทึกขออนุญาตไปราชการ  
๕.๓ ใบขอเบิกเงิน  
๕.๔ คำร้องขอย้าย  
๕.๕ คำร้องขอใบแทนวุฒิ  
๕.๖ ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณตามแผน/โครงการ 

http://www.ssk3.go.th/amssplus/


 
งานประสานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หัวหน้างานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที ่ 

๑. รวบรวม ประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๒. จัดทำโครงการประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๓. ประสานงานก่อนการประชุม โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ให้กรรมการสถานศึกษาฯได้ศึกษาข้อมูล  

และเตรียมการประชุมล่วงหน้า  
๔. จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๕. จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมก่อนการประชุม  
๖. กำหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน  
๗. จัดทำรายงานการประชุม  
๘. ดำเนินงานตามมติของที่ประชุม  
๙. สนับสนุน อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา  
๑๐. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๑. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประสานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อสิ้นปี  

การศึกษา  
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ระบบพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที ่ 
 ๑. จัดทำระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือเชื่อมฐานข้อมูลภายในโรงเรียน  

๒. จัดทำ เว็บไซด์, Line , Facebook และวารสารประจำเดือนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน  
๓. จัดหา Hardware , Sofware ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการตามระบบที่กำหนดให้  
๔. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๕. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖. รับผิดชอบเอกสารงานสารสนเทศ  
๗. ดำเนินการใสส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง  
๘. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๙. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อสิ้นปี

การศึกษา  
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาด  
หัวหนางานรักษาความสะอาดและความปลอดภัย มีหน้าที ่ 
 ๑. ปรับปรุงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ  

๒. จัดทำข้อมูลสารสนเทศรักษาความสะอาดและความปลอดภัย  
๓. บริหารงบประมาณในส่วนที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย  
๔. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานรักษาความสะอาดและความปลอดภัย  
๕. รับผิดชอบเอกสารงานรักษาความสะอาดและความปลอดภัย  
๖. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๘. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการรักษาความสะอาดและปลอดภัยเมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 

 



 
งานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

หัวหน้างานบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีหน้าที ่ 
๑. จัดทำโครงการงานบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
๒. ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดในโครงการ  
๓. บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้  

มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม  
๔. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการงานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
๕. จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานการบิหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
๖. รับผิดชอบเอกสารงานบริการจัดการอาคารสานที่และสภาพแวดล้อม  
๗. ดำเนินงานในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดซื้อหรือซ่อมบำรุง  
๘. ประสานงานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๙. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
๑๐. สรุปประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่  
๑๑. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   งานระบบควบคุมภายใน  

  
หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน มีหน้าที ่ 
 ๑. จัดทำโครงการงานระบบควบคุมภายใน  
 ๒. แต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ๓. นำแบบ ปอ.๓ (ปีงบประมาณท่ีแล้ว) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการ ตามแผนการ  
ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร แล้วสรุปผลการดำเนินงานลงในแบบติดตาม ปอ.๓  
 ๔. ประเมินองค์ประกอบของงานควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยรับตรวจแล้วสรุป  
ลงใน แบบ ปอ.๒  
 ๕. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ เรียนร้อยแล้ว ให้นำกิจกรรม / งาน ที่มีความเสี่ยงหลงเหลือตาม  
ข้อ ๒ และกิจกรรม/งาน ที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๓ และแบบ ปอ.๒ ของกลุ่ม/งานที่ส่งมาให้
คณะทำงาน/กรรมการที่แต่งตั้งพิจารณากิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยรับตรวจแล้วสรุปลงในแบบ 
ปอ.๓  
 ๖. นำกิจกรรม/งาน ในแบบ ปอ.๓ มาสรุปลงในแบบ ปอ.๑  

๗. ส่งสำเนาแบบ ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ และแบบติดตาม ปอ.๓ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ  
ภายในของ สพป. สอบทานการแระเมินผลดังกล่าว แล้วหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการสอบทานลง
ในแบบ ปส.  

๘. เมื่อ ผอ. รร. ตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียนร้อยแล้ว ให้นำแบบรายงานดังกล่าวเสนอ  
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ พิจารณาลงนาม  

๙. จัดส่งเฉพาะแบบ ปอ.๑ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การสศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกา เขต ๓ และ
สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกา ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกป ี 

๑๐. จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบที่ คตง. กำหนด  
๑๑. การดำเนินการจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนด

มาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนด  
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๑๓. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการระบบควบคุมภายในเมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 



 
งานประชาสัมพันธ์  

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที ่ 
๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียน  
๒. จัดทำโครงการงานประชาสัมพันธ์  
๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา ได้แก ่ 

- กิจกรรมเสียงตามสาย ดำเนินการในช่วงเช้าก่อนเข้าแถว  
- เว็บไซด์ ดำเนินการอัพเดทข้อมูลโรงเรียน บุคลากร เผยแพร่งานวิชาการ ฯลฯ  
- Line ดำเนินการดูแลจำนวนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน รับ - ส่งข้อมูล  
- Facebook ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน โดยการสร้างอัลบั้มภาพกิจกรรม

ทุก ๆ กิจกรรม  
- ป้ายนิเทศงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำป้ายนิเทศเพ่ือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  

๔. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียน  
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๖. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 
 

งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที ่ 
๑. จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การจัดสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน  
๒. ปรับปรุงบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ  
๓. จัดกิจกรรมหนึ่งคน หนึ่งหน้าที่ ให้ผู้เรียนดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ให้สะอาดสวยงาม  
๔. มอบหมายหัวหน้าเวนประจำจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่รายงานเวรประจำวัน ตอนทำ

กิจกรรมหน้าเสาธง  
๕. ประชาสัมพันธ์การประหยัดไฟฟ้า โดยแจ้งให้นักเรียนเปิดไฟและพัดลมหลังจากเวลา ๐๙.๓๐ น. 

และปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้  
๖. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
๗. รับผิดชอบเอกสารงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๙. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมม้ือสิ้นปีการศึกษา  

 
 
 

 
 



 
งานประชาธิปไตยในโรงเรียน  

หัวหน้างานประชาธิปไตยในโรงเรียน มีหน้าที ่ 
กิจกรรมที ่๑ กิจกรรมเลือกตั้ง  

ขั้นดำเนินการ  
๑) ประกาศรับสมัครปรานนักเรียน  
๒) รับสมัครประธานนักเรียน  
๓) ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง  
๔) ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้ง  
๕) ประสัมพันธ์และหาเสียงเลือกตั้ง  
๖) เลือกตั้งประธานนักเรียนและนับคะแนน  
๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง  
๘) ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผลการเลือกตั้ง  
๙) รับรองผลการเลือกตั้ง  

 
กิจกรรมที ่๒ ประชุมสภานักเรียน  

ขั้นดำเนินงาน  
๑) กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม  
๒) การเตรียมงานวาระการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม  
๓) ดำเนินการประชุม  
๔) จัดทำรายงานการประชุม  

 
กิจกรรมที ่๓ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ขั้นดำเนินงาน  
๑) คัดเลือกนักเรียนที่กระทำความดี ได้แก ่ระดับก่อนประถมวัย ระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา  
๒) ความดีที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่  

มีความรับผิดชอบ  
มีความกตัญญู  
มีความซื่อสัตย์  
มีการแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย  
มีมารยาทงามแบบไทย  
มีจิตสาธารณะ  

๓) มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน  

 
 



 
งานการเงินสวัสดิการโรงเรียน  

หัวหน้างาสวัสดิการโรงเรียน มีหน้าที ่ 
๑. จัดทำโครงการงานการเงินสวัสดิการโรงเรียน  
๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการขอรับเงินสวัสดิการ  
๓. จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
งานสหกรณ์  
หัวหน้างานสหกรณ์ มีหน้าที่  

๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๐๒  

๒. จัดทำแผนงานโครงการของงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ เปิดรับสมาชิก และจำหน่ายหุ้นกิจกรรม  

สหกรณ์ในโรงเรียน  
๔. ส่งเสริมการบริหารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม  
๕. สำรวจความต้องการสินค้า และการใช้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนจากผู้ใช้บริการจำหน่ายสินค้า  

ให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด  
๖. ควบคุมดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ  
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๘. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสหกรณ์เม่ือสิ้นปีการศึกษา  

 
งานอาหารเสริม (นม)  
หัวหน้างานอาหารเสริม (นม) มีหน้าที ่ 

๑. ดำเนินการควบคุมเบิกจ่าย และการจัดทำบัญชีอาหารเสริม (นม)  
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารเสริม (นม)  
๓. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานอาหารเสริม (นม)  
๔. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานอาหารเสริม (นม)  
๕. รับผิดชอบเอกสารงานอาหารเสริม (นม)  
๖. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง  
๗. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๙. รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม)เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 
 
 



 
งานโครงการอาหารกลางวัน  

หัวหน้างานโครงการอาหารกลางวัน มีหน้าที ่ 
๑. กำกับ ดูแล ควบคุมแม่ครัวประกอบอาหาร  
๒. ประเมินผลการดำเนินงาน  
๓. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/ โครงการ งานโครงการอาหารกลางวัน  
๔. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานโครงการอาหารกลางวัน  
๕. รับผิดชอบห้อง/เอกสาร งานโครงการอาการกลางวัน  
๖. ดำเนินงานในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง  
๗. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๙. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 
งานจัดกิจกรรมและงานปกครองนักเรียน  

หัวหน้างานจัดกิจกรรมและงานปกครองนักเรียน มีหน้าที่  
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหาที่เก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. จัดทำโครงการงานกิจกรรมและงานปกครองนักเรียน  

๓. การบริหารงานปกครองนักเรียน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการประสานงานปกครอง  
๔. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน  

ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การยกย่องให้กำลังใจ
แก่นักเรียนผู้ประพฤติดี  
 ๕. การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม  
ที่ไม่เหมาะสม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การดำเนินงานป้องกันปัญหาตั้งท้อง  
ในวัยเรียน  
 ๖. การประเมินผลการปกครองนักเรียน  
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 ๘. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานจัดกิจกรรมและงานปกครองนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
งานกีฬาและนันทนาการ  

หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที ่ 
๑. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานกีฬาและนันทนาการ  
๒. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานกีฬาและงานันทนาการ  
๓. รับผิดชอบห้อง/เอกสารงานกีฬาและนันทนาการ  
๔. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง  
๕. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๗. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกีฬาและนันทนาการ  

 
งานสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์  

หัวหน้างานสุนทรียภาพทางนาฏศิลป ์มีหน้าที ่ 
๑. งานนาฏศิลป์  

- สำรวจอุปกรณ์  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์/ จัดทำบัญชี วัสดุอุปกรณ์  
- ดำเนินการฝึกซ้อมนาฏศิลป์  
- พานักเรียนไปแสดงทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  

๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานนาฏศิลป์  
๓. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานศิลปะนาฏศิลป์  
๔. รับผิดชอบห้องเก็บเอกสารงานนาฏศิลป์  
๕. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง  
๖. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูผู้รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๘. รายงานผลการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและนอกห้องเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานสุนทรียภาพทางดนตรี  

หัวหน้างานสุนทรียภาพทางดนตรี มีหน้าที ่ 
๑. งานดนตรี  

- สำรวจอุปกรณ์  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์/ จัดทำบัญชี วัสดุอุปกรณ์  
- ดำเนินการฝึกซ้อมดนตรี  
- พานักเรียนไปแสดงทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  

๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานดนตรี  
๓. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานดนตรี  
๔. รับผิดชอบห้องเก็บเอกสารงานดนตรี  
๕. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง  
๖. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูผู้รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๘. รายงานผลการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและนอกห้องเรียน  

 
งานสุนทรียภาพทางศิลปะ  

หัวหน้างานสุนทรียภาพทางศิลปะ มีหน้าที ่ 
๑. งานศิลปะ  

- สำรวจอุปกรณ์  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์/ จัดทำบัญชี วัสดุอุปกรณ์  
- ดำเนินการฝึกซ้อมดนตรี  
- พานักเรียนไปแสดงทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  

๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานศิลปะ  
๓. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานศิลปะ  
๔. รับผิดชอบห้องเก็บเอกสารงานศิลปะ  
๕. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง  
๖. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูผู้รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๘. รายงานผลการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและนอกห้องเรียน  

 
 
 
 
 



 
งานคุณธรรม  

หัวหน้างานคุณธรรม มีหน้าที่  
๑. ปรับปรุงบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นธรรมชาติ  
๒. จัดป้ายนิเทศในการเผยแพร่คุณธรรม  
๓. จัดปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมศาสนาพุทธ และคุณธรรมจริยธรรมวางแผนปรับปรุงกิจกรรม  

พ้ืนฐานชีวิตในกิจกรรมหน้าเสาธง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และประเมินผลการดำเนนิงาน  
๔. จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการศาสนาพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ส่งเสริมให้  

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการด้านพุทธศาสนา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
๕. ประเมินผลการดำเนินงาน  
๖. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานคุณธรรม  
๗. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานคุณธรรม  
๘. รับผิดชอบเอกสารงานคุณธรรม  
๙. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง  
๑๐. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูผู้รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๑๒. รายงานผลการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและนอกห้องเรียน  

 
งานทุนการศึกษา  

หัวหน้างานทุนการศึกษา มีหน้าที ่ 
๑. งานทุนนักเรียน  

- จัดทำเอกสารและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  
- ประชุมคัดเลือกนักเรียนรับทุน  
- มอบทุนการศึกษา  

๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานทุนการศึกษา  
๓. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานทุนการศึกษา  
๔. รับผิดชอบเอกสารงานทุนการศึกษา  
๕. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เก่ียวข้อง  
๖. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูผู้รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน  
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๘. รายงานผลการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันหรือทำการแสดงทั้งภายในและนอกห้องเรียน  
 
 
 
 
 
 
 



 
งานอนามัยโรงเรียน 

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน มีหน้าที ่ 
 ๑. จัดทำโครงการงานอนามัยโรงเรียน  

๒. ดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานอนามัยโรงเรียน  
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพ่ือให้การ  

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อ  
๔. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในโรงเรียน  
๕. ดูแล ควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ราคาอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าในโรงอาหารร้านค้า ให้เป็นไปตาม  

ข้อกำหนดหรือข้อตกลง  
๖. ควบคุม ความสะอาด ความเรียบร้อยของโรงอาหาร ให้ถูกต้องตามหลักอนามัย  
๗. ควบคุมกำกับดูแลโรงน้ำดื่มให้ถูกสุขอนามัย  
๘. การตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นักเรียน ดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง ในเดือน 

พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ตามแบบของกรมส่งเสริมสุขภาพ  
๙. ดูแล กำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานโภชนาการโรงเรียน  
๑๐. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล และปฏิทินการปฏิบัติงาน  

อนามัยโรงเรียน  
๑๑. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการปฐมพยาบาล จัดหายา เวชภัณฑ์ให้พร้อมและใช้การได้  
๑๒. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรที่มาใช้บริการ  
๑๓. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหนัก  
๑๔. จัดทำประกันสุขภาพนักเรียน  
๑๕. จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน  
๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
๑๗. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานอนามัยโรงเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 
งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน  
หัวหน้างานสำมะโนผู้เรียน มีหน้าที ่ 

๑. ประสานงานกำชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจและจัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ามารับบริการ  
ทางการศึกษาของโรงเรียน  

๒. เสนอสำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน  
๔. เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนของโรงเรียน  
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๖. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานสำมะโนผู้เรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 
 
 



 
งานรับนักเรียน  

หัวหน้างานรับนักเรียน มีหน้าที่  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับนักเรียน  

และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ  
๒. ประกาศรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลังเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร  
และการจักการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจาย
อำนาจการบริหารและการจักการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในวังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายสำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติขิงสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  

๓. สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสในการเยี่ยมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
๔. ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกต ิ 

เด็กพิการ ผู้ด้วยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๖. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานรับนักเรียนเมื่อสิ้นปีกรศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาประถมศึกษา  
 

งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน มีหน้าที ่ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยความเห็นชอบของ  
คณะรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผนเมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 



 
งานทัศนศึกษา  

หัวหน้างานทัศนศึกษา มีหน้าที่  
๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยความเห็นชอบของ  

คณะรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520  
๒. ตอดตามรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาจากผู้รับผิดชอบของแต่ละช่วงชั้น  
๓. สรุปและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน  

เมื่อสิ้นปีการศึกษา           
     งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที ่ 

๑. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๒. ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา  
๓. แต่งตั้งหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนารี  

และหัวหน้างานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุวัตถุประสงค์และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหาร  

๔. ดูแลและประสานงานในการวัดผล ประเมินผลและรายงานผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ตามหลักสูตรกำหนด  

๕. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงาผลการดำเนินงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  
งานให้ดีขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ  

๖. สรุปและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมของโรงเรียน  
เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

 
 
 
 
 


