
คู่มือพรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 
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โรงเรียนไชยาวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

 



คำนำ 

 การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักสำคัญที่สะท้อนให้เห็นภาพ

การบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและบรรลุเป้าหมาย

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ (๒) วรรคสามและวรรคสี่  กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ กระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐  และประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึ กษาของ

เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕ และข้อ ๖ 

 การจัดทำเอกสารพรรณนาการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป และขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับ ภารกิจการจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น

คล่องตัว มีกลไกการประสานงานทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็นสำคัญ 

 การจัดทำเอกสารพรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป และขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบฉบับนี้แล้วเสร็จ

เรียบร้อย ก็ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครุและบุคลากรทุกท่าน 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 



สารบัญ 

แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป         ๑ 

วิสัยทัศน์           ๒ 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป         ๓ 

งานอาคารสถานที ่งานอานมัย งานโรงอาหาร       ๔ 

งานลูกจ้าง พนักงานบริการ ประชาสัมพันธ์        ๕ 

งานโสตทัศนูปกรณ ์งานสาธารณูปโภค        ๖ 

งานบริการยานพาหนะ งานอำนวยการ        ๗ 

งานสารบรรณ           ๘ 

งานภาคเีครือข่ายการศึกษา งานสร้างสรรค์ตกแต่งสถานที่ งานระบบเว็บไซต์    ๙ 

งานแผนการบริหารการศึกษา         ๑๐ 

            

            

            

            

          

         



๑                                     

                                      แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการกลุม่บริหารทั่วไป 

กลุ่มงานอำนวยการ 

• งานแผนการบรหิารการศึกษา 

• งานอำนวยการ 

• งานเครือข่ายเพื่อการศึกษา 

• งานสารบรรณ 

• งานลูกจ้างและพนักงานบริการ 

• งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานอาคารสถานที ่

• งานอาคารสถานท่ี 

• งานสาธารณูปโภค 

• งานภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 

• งานโรงอาหารและโภชนาการ 

• งานตกแต่งสถานท่ีสร้างสรรค ์

• งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานสนับสนนุ 

• งานโสดทัศนูปกรณ ์

• งานประชาสัมพันธ์ 

• งานอนามัยโรงเรียน 

• งานระบบเว็บไซต ์

• งานบริการยานพาหนะ 

• งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



๒ 

 วิสัยทัศน์ “ จิตอาสา มุ่งบริการ ประสานสัมพันธ์ ” 

 พันธกิจ  กลุ่มบริหารทั่วไป จิตอาสามุ่งบริการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้วยการจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู 

บุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนต่อสาธารณชน 

 เป้าหมาย 

 ๑.  มีระบบบริหารและบริการให้นักเรียน ครู บุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานใช้สถานศึกษา

เป็นแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ๒.  ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการ 

และให้เกิดความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน 

 ๔.  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณาชนอย่างต่อเนื่อง 

  



๓ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
๑. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๒. พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
๓. จัดบุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานในงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายประสงค์ของโรงเรียน 
๕. วางแผนและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามให้การดำเนินงานต่างๆ ของกลุ ่มบริหารงานทั ่วไปมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนครู และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๗. ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหา และเป็นที่ปรึกษาให้ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาทางด้านบริหารทั่วไปและร่วมในการดำเนินงานของงานต่างๆ ของกลุ่มบริหาร
ทั่วไปให้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น 
๙. สรุป ประเมินผล การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป และจัดทำเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานของ
กลุ่มบริหารงานทั่วไปเสนอผู้บริหาร 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑. งานบริหารงานทั่วไป 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
๑. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒. ดูแลด้านการรับ - ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๓. ควบคุมดูแลงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา รวมถึงการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ 
๔. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกงานในกลุ่มบริหารงาน 
๕. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
๖. กำหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารทั่วไป 
๗. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในกลุ่มงาน เพื่อให้มีความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 

 



๔ 
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มบริหารงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
๙. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
1. วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมต่อการใช้
งาน 
2. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. จัดสร้างสวนหย่อม ตกแต่งอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆของโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อย
ร่มรื่นและสวยงาม 
5. กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้เรียบร้อยและเหมาะสมตลอดจนอำนวย
ความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ 
6. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและประชาชนที่มาใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนใน
การดำเนินการกิจการต่าง ๆ 
7. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานโรงอาหารและโภชนาการ 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
1. เผยแพร่ความรู้การสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการ 
2. จัดและควบคลุมการบริการด้วยอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ 
3. ควบคุม ดูแล การประกอบและการจัดจำหน่าย อาหาร รักษาความสะอาดสถานที่ประกอบและจำหน่าย
อาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
4. ควบคุม ดูแล การประกอบและการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
5. ควบคุมดูแลอนามัยของผู้ประกอบ และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขลักษณะ 
7. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. งานอนามัยโรงเรียนและส่งเสริมสุขภาพ 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
1. จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน 
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย เช่น การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี บริการตรวจฟัน 
3. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ส่งต่อนักเรียน 



๕ 
ที่ป่วย และประสานงานกับผู้ปกครอง 
4. ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะและจัดห้องพยาบาลให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐาน 
5. จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ให้พร้อมต่อการใช้งาน มีการควบคุม
เก็บรักษาอย่างเป็นระบบเพ่ือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงที 
6. จัดทำสถิติน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนภาคเรียนละ1ครั้ง และประสานงานกับครูที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่
อนามัยในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
7. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้กิจกรรมเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ สิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้งอุบัติเหตุ
ต่างๆ 
8. จัดทำและนำเสนอสถิติ ประเมินผลงานของงานอนามัยในโรงเรียน 
๙ .สร ุ ป  ประ เม ิ นผล การดำ เน ิ น ง าน  แล ้ ว ร าย งานท ่ านผ ู ้ อ ำนวยการ  ภาค เ ร ี ยนละ  ๑  ครั้ ง 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. งานลูกจ้างและพนักงานบริการ 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
1. จัดทำแผนงาน/ โครงการ /ปฏิทินปฏิบัติงาน ในส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานลูกจ้างและพนักงานบริการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายงานและสั่งการลูกจ้างและพนักงานบริการ ประจำวัน 
3. กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างและพนักงานบริการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. จัดทำคู่มือ หน้าที่ ขอบข่ายงานของลูกจ้างและพนักงานบริการ รายบุคคล พร้อมทั้งแบบประเมินการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของโรงเรียน 
5. ประชุม นิเทศงาน และประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างและพนักงานบริการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
6. จัดทำเอกสาร สารสนเทศงานที่รับผิดชอบ เป็นรูปเล่ม 
7. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
8. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. งานประชาสัมพันธ์ 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ 
2. วางแผนและดำเนินงานการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา 
3. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนรวมทั้งเรื่องที่เก่ียวกับการศึกษาและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของชุมชนตามความเหมาะสมตมโอกาส เช่น ทางวิทยุ เสียงตามสาย 
และสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
5. จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนให้มีสาระบันเทิงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งภาคเช้าและภาค
กลางวันตามความเหมาะสม 
6. บริการประชาสัมพันธ์ ประกาศ ในเรื่องที่เก่ียวข้องที่เร่งด่วน 
7. บริการถ่ายภาพบริการต่าง ๆ ของโรงเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดบอร์ดหรือโดยวิธีการอ่ืน
ที่เหมาะสม 
8. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายของงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ และพร้อมให้บริการเมื่อมีผู้ต้องการ 
 



๖ 
9. ทำหน้าที่พิธีกร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
10. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
2. จัดซื้อจัดหาผลิตสื่อทัศนูปกรณ์ให้ครบตามเกณฑ์ 
3. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย 
4. จัดทำระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
6. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและนอกสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
7. จัดให้มีสถานที่สำหรับให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
8. จัดบริการและสนับสนุน การประชุม สัมมนาและการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ 
9. จัดให้มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
10. จดัทำทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
11. ควบคุมดูแลรักษาระบบแสง เสียง ภายในโรงเรียน และการให้บริการแก่ชุมชนตามโอกาสอันควร 
12. จัดทำบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
13. จัดทำแบบฟอร์ม/ตารางการใช้บริการงานโสตฯ และจัดทำสมุดบันทึกการให้บริการประจำวัน 
14. จัดวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้สะดวกและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู – อาจารย์ ผลิตใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
16. จัดกิจกรรมสนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
17. บันทึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือมีการจัดทำสถิติต่าง ๆ สรุปเป็นรายเดือน 
18. จัดนิเทศ แนะนำ สาธิต การใช้โสตทัศนูปกรณ์ แก่ครู – อาจารย์ 
19. บริการสื่อการสอนให้นักเรียนตามความสนใจ 
20. รวบรวม จัดหา และจัดทำรายการสื่อต่าง ๆ ไว้บริการนักเรียน ครูและชุมชน 
21. จัดสอนหรือฝึกฝนให้แก่นักเรียนที่สนใจ ในรูปชุมชนหรือกลุ่มสนใจ 
22. ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
23. ตรวจสภาพอุปกรณ์โสตฯ ทุกสิ้นภาคเรียน 
24. จัดงบประมาณเพ่ือซ่อมบำรุง และจัดทำทะเบียนซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามความเหมาะสม 
25. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
๒๖. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
26. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๘. งานสาธารณูปโภค 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
๑. จัดทำแผนงานพัฒนางาน โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ  
๒. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา  



๗ 
๓. กำหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด  
๔. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัด  
๕. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้าดื่ม น้าใช้เครื่องกรอกน้า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และ 
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน  
๖. จัดท าป้ายค าขวัญ ค าเตือน เกี่ยวกับการใช้น้า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์  
๗. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์  
๘. สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชำรุด  
๙. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา  
๑๐. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
๙. งานบริการยานพาหนะ 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
๑. จัดทำแผนงาน  โครงการเกี่ยวกับการจัดหา บำรุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะ ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ  
๒. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ พาหนะแก่
บุคลากร  
๓. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน  
๔. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้ คำแนะนำ เสนอผู้
มีอำานาจอนุมัติ  
๕. พิจารณาการขออนุญาตใช้รถโรงเรียนและลงหลักฐาน  
๕.๑ ในกรณีที่มีการใช้รถซ้ำซ้อนกัน นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบเพื่อให้พิจารณา ตามลำดับความ
จำเป็นก่อนหลัง  
๕.๒ เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาตแล้ว แจ้งพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน/ เวลาที่ผู้ขอใช้
รถ  
๖. ดูแลการซ่อมบำรุงรถโรงเรียน และทำบันทึกเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการ  
๗. ส่งใบขออนุญาตใช้เงินเพ่ือจัดหาเชื้อเพลิง และเช็คข้อมูลการใช้ด้วย  
๘. ตรวจสอบระยะทางการใช้รถโรงเรียนในแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับการให้บริการ  
๙. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
10. งานอำนวยการ 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
๒. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงานให้เหมาะสม  
๓. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่ กำหนดไว้ 
โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า  
๔. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ  



๘ 
๕. ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอ่ืน ๆ ผ่านระบบ Internet (e-filing)  
๖. โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ  
๗. เก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ  
๘. จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ  
๙. จัดเอกสารจากงานธุรการ นำเสนอผู้อำนวยการ เพ่ือลงนามให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย  
๑๐. ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้อำนวยการลงนามให้ครบถ้วน  
๑๑. ประสานงานเกี่ยวกับหนังสือท่ีสั่งดำเนินการจากผู้อำนวยการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
๑๒.จดเป็นบันทึกคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือ
ดำเนินการต่อไป  
๑๓. เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการนัดหมายของผู้อำนวยการ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก โรงเรียน  
๑๔. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  
๑๕. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกับผู้อำนวยการ หรือหน่วยงาน ต่าง ๆ  
๑๖. ประสานในการแสดงความขอบคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ ที่ เหมาะสม  
๑๗. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑๘. บันทึกการประชุม จัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมและแจ้งมติในที่ประชุมให้ ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ  
๑๙. ประสานการด าเนินงานตามมติที่ประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการ ด าเนินการและ
รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ  
๑๐. เป็นเลขานุการบันทึกประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๒๐. ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
๒๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  
11. งานสารบรรณ 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
๑. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด  
๒. ทำหน้าที่ลงทะเบียนรับ - ส่งลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ ตลอดจนเอกสารให้ บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๓. เก็บ ค้นคว้า ติดตามเรื่อง ให้ยืม หรือทำลายหนังสือเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ ทำบันทึก 
ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  
๔. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและเวียนให้ ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ  
๖. ประสานงานและดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ต่าง ๆ 
๗. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จดหมายราชการ จดหมายทั่วไป โดยหน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน 
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นผู้ร่างหนังสือ  
 



๙ 
๙. ตรวจสอบความถูกต้องของจดหมายให้กับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการ  
๑๐. เป็นเลขานุการบันทึกประชุมครูประจำเดือน และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑๑. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือและเอกสารเข้า-ออก แยกประเภทจดหมายตามฝ่ายต่าง ๆ สำเนา เอกสารที่
ผู้อำนวยการมอบหมายให้แก่หน่วยงานเกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการงานระบบการรับ – ส่ง หนังสือระบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Office)  
๑๒. ลงทะเบียนคำสั่งโรงเรียน จัดเก็บเอกสาร หลักฐานระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้ เป็นปัจจุบัน  
๑๓. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
๙. งานภาคีเครือข่ายการศึกษา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. สร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน องค์กร กลุ่มบุคคล คณะบุคคล บุคคลที่ร่วมเป็นเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัญหา อุปสรรค ผลการจัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ใน
เครือข่าย 
๓. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การระดมความคิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ
ของเครือข่ายโรงเรียน  
๕. ดำเนินตามแผนเครือข่าย กลุ่มโรงเรียนนำรูปแบบไปใช้ดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการกิจกรรม 
คณะกรรมการติดตามประเมินและนิเทศ 
๖.กำกับติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาจัดทำแผนการการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เครื่องมือการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ 
๗. จัดทำรายงานผลตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
๘. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
10. งานสร้างสรรค์ตกแต่งสถานที่ 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
1. วางแผนออกแบบพัฒนา สร้างสรรค์งานตกแต่งสถานทีใ่ห้มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
2. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตกแต่งอาคารสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์ตกแต่งสถานที่ 
4. กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติการออกแบบตกแต่งสถานที่ 
6. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
7. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วรายงานท่านผู้อำนวยการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานระบบเว็บไซต์ 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ  
๑. เป็นเว็บมาสเตอร์วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหาเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ 



๑๐ 
2. พัฒนาเทคนิค หรือรูปแบบของเว็บไซต์ให้ทันสมัย  
3. บริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเข้าถึงง่าย 
4. เป็นเจ้าหน้าที่เครือข่าย แบ่งบันทรัพยากรให้นักเรียน ครู และบุคลากร สื่อเก็บข้อมูลให้ใช้ร่วมกัน 
5. ดูแลระบบให้สามารถใช้บริการได้ 
6. ดูแลติดตั้งบำรุงรักษาให้บริการสามารถทำงานได้ตลอดเวลา 
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมสำคัญบนเว็บไซต์โรงเรียน และหรือองค์กรอ่ืน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. งานแผนการบริหารการศึกษา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ด้านวิชาการ 
   วางแผนดำเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไปตาม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษา 
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลเพ่ือ
ความก้าวหน้า รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านงบประมาณ 
   วางแผนดำเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ ที่มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหาร
จัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้
จากบริการ อาจเป็นสหกรณ์ ร้านค้า หรือการจัดตั้งกองทุนมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางก ารศึกษา 
ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 

3. ด้านบุคลากร 
   วางแผนดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน 
เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว และ
คล่องตัว อย่างอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
  วางแผนดำเนินงานการบริหารทั่วไป มุ่งให้บริการบริหารงานอื่น ๆ  บรรลุผลตามมาตรฐาน 

คุณภาพและเป้าหมายที ่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และการ
อำนวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาให้ใช้มีการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการ
บริหารงานที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ด้านการกิจการนักเรียน 
  วางแผนดำเนินงานด้านกิจการนักเรีย มุ่งหลักสูตรพัฒนานักเรียน ให้เกิดความเจริญงอกงาม
ในทุกด้าน ทั้งทางด้าน อารมณ์ สังคม จิตใจให้เป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคมอย่างมี
ความสุข  พัฒนานักเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม  ให้เป็นคนดี คน 



๑๑ 
เก่ง คนมี ความสุข  ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพรู้จัก
ผู้เรียนเป็น รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครู เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนาเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้จัดทำ 

คู่มือพรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 

ที่ปรึกษา 

๑. นายสุรศักดิ์ อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา ประธานที่ปรึกษา 
๒. นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์ รองผู้อำนวยการ   ที่ปรึกษา 

คณะผู้จัดทำ 

๑. นายอุดม กาวชู  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายธนา  จิตรัตน์  คร ู    รองปรานกรรมการ 
๓. นางสาคร ทองกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายชาติณรงค์ เอราปัถถวงศ ์ ครูชำนาญาการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางพเยาว์ สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นายวีระศักดิ ์ ปานกลาง ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นายสุรินทร์ แก้วเหล็ก ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๙. นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๑๐. น.ส.บุษยา เครือพัฒน์ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๑๑. นายสมศักดิ ์ เวชแดง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๑๒. น.ส.อมรพรรณ เกิดสวัสดิ์ คร ู    กรรมการ 
๑๓. นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์ คร ู    กรรมการ 
๑๔. น.ส.อาริยา เจ๊ะยะหลี คร ู    กรรมการและเลขาฯ 
๑๕. น.ส.จีรนันท์ เขียวเสน คร ู    กรรมการและผช.เลขาฯ 
๑๖. น.ส.มาริษา พรหมเพรา ครูผู้ช่วย    กรรมการและผช.เลขาฯ 
๑๗. น.ส.ฉัตรชนก นูนน้อย  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผช.เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


