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งานบรหิารทัว่ไป 

 

 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 

 

งานอนามยัโรงเรียน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

งานธุรการ(สารบรรณ ยานพาหนะ และการส่ือสาร) 
 

งานประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
 

งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษา ในระบบ นอก
ระบบและตามอธัยาศัย 

งานประชาสัมพนัธ์ทางการศึกษา 

งานโภชนาการ 
 

งานโสตทศันศึกษา 
 

งาน อย.นอ้ย 
 



คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนน ้ารอบวิทยา 2 

 

  

บทบาทและหนา้ที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
ควบคุม ดูแล คิดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทั่วไป 
 การบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของ 
 สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ 
 ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัด 
การศึกษา 

 
ขอบข่ายและภารกิจ 

1) การด าเนินงานธุรการ (สารบรรณ ยานพาหนะและการส่ือสาร) 
2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3) งานประสานและพัฒนาระบบและเครือข่ายการศึกษา 
4) งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
5) งานรับนักเรียน 
6) งานส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
7) งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
8) งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอืน่ 
9) งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
10) งานบริการสาธารณะ 
11) งานอนามัยโรงเรียน 
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12) งานโภชนาการ 
13) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์วิทยบริการ) 
14) งานโสตทัศนศึกษา 
15) งาน อย. น้อย 
16) งานส านักงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ สารสนเทศ และแผนงาน) 
17) งานหนังสือยืมเรียน 
18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานธุรการ (งานสารบรรณ ยานพาหนะและการสื่อสาร) 
แนวทางการปฏิบัติ  

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบ

เทคโนโลยีใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที

ก าหนดไว้ 
4. จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบท่ีก าหนด

ไว ้
5. ด าเนินการงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 
6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
2) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
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งานสารบรรณ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.  ร่าง  โต้ตอบ  รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเช่าบ้านของครู 
3.  ช่วยวางแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่ 
4.  ด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
5.  ด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
6. ด าเนินการด้านสวัสดิการของครู – อาจารย์ 
7. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 
8. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
9. ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
10. ลงเลขท่ีหนังสือออก 
11. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน 
12. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อเสนอส่ังการ 
13. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม 
14.  พิมพ์หนังสือของฝ่ายธุรการ 
15. จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
16. ท าลายหนังสือราชการ 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานยานพาหนะ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์ ในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ควบคุมดูแลการบ ารุง ดูแล รักษาให้รถยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมท่ีจะใช้ได้เสมอ เมื่อตรวจพบ

รถยนต์อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ จ าเป็นต้องซ่อมให้รายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปทราบ 
3. ควบคุมดูแลการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอืน่ๆ ของพนกังานขับรถยนต์ 
4. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถในเวลาท่ีไม่มีหน้าท่ีต้องบริการโดยใช้รถ ให้อยู่ประจ าส านักงาน ฝ่าย

ธุรการ 
5. ท าทะเบียนหลักฐานการใช้รถ ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด ให้บันทึกการใช้รถเป็นประจ าและเป็น

ปัจจุบัน 
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6. ช่วยเหลืองานท่ัวๆไป ตามท่ีครูและบุคลากรของโรงเรียน ขอให้ช่วยเหลือ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานสื่อสาร 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์ ภายในและทางไกลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และใช้อย่างประหยัด 
2. ควบคุมดูแล ซ่อมแซม เครื่องมือส่ือสารต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

  3.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 
.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
2) สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3) ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4) จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ

แล้วแต่กรณี 
5) ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด การด าเนินการ

และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2545 

 
งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

แนวทางปฏิบัติ 
19) จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
20) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
21) ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

งานการศึกษาของสถานศึกษา 
22) เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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23) ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา 

24) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

25) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2) ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และแก้ไขเพิ่มเติม 

งานบริการสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 

2) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ 

3) ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
สถานศึกษา 

4) พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 

5) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 

6) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 

7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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งานอนามัยโรงเรียน 
แผนผังการบริหารงานอนามัยโรงเรียน 

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
---- การปฐมพยาบาล 
---- ตรวจสุขภาพและติดตามผล 
---- ป้องกันโรคและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
---- ส่งเสริมสุขอนามัย 

  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัย
โรงเรียน 

3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาล

ตามความจ าเป็น 
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
8. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนกัเรียนเจ็บป่วย 
11. แนะน าผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
12. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม ชุมชน  

อาสาสมัครสาธารณสุข 
16. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงานอนามัย 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานโภชนาการ 
แผนผังการบริหารงานโภชนาการ 

หัวหน้างานโภชนาการ  
---- ฝ่ายโรงอาหาร 
---- ฝ่ายผู้ประกอบอาหาร (ถ้ามี) 
---- ฝ่ายอาหาร – เครื่องด่ืม 
---- ฝ่ายส่งเสริมด้านโภชนาการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบาย

และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านโภชนาการ 
3. จัดบริการสถานท่ี จ าหน่าย ท่ีนั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
4. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
5. จัดบริการน้ าด่ืมให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าด่ืมใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
6. ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
7. ควบคุมดูแลรักษาสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 
8. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
9. ก าหนดประเภทของอาหาร  ปริมาณและจ านวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
10. ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
11. ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
12. ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและนักเรียน 
13. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องด่ืม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
14. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
16. เป็นกรรมการจัดท าและจ าหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนท่ีขาดแคลน 
17. ประสานกับงานแนะแนว  งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
18. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
19. บริการอาหารและเครื่องด่ืมแก่ผู้มาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียน 
20. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องด่ืมและขายอาหารให้อยู่ในระเบียบ

วินัยและวัฒนธรรมอนัดีงามของสังคม 
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21. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงานโภชนาการ 
22. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

8) ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

9) วางแผน ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

10) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

11) สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

12) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมท้ังการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

13) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

14) ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู ้

15) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการใช้  ICT  ให้แก่ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์  ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ดังนี้ 
1. ส ารวจปัญหาความต้องการจ าเป็นด้านการใช้  ICT 
2. จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางด้าน ICT ให้แก่ทุกฝ่าย 
3. ซ่อม บ ารุงส่ือวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีของทุกฝ่าย 
4. ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ทางด้านใช้  ICT 
5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านการใช้  

ICT  ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

16) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานโสตทัศนศึกษา 
 

แผนผังการบริการโสตทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 

                                  ---- บริการแสง – เสียง  
                                    ---- บริการบันทึกภาพ 
                                    ---- ซ่อมบ ารุงรักษา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
2. ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 
3. จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
4. จัดระบบและจัดสถานท่ีในการเก็บรักษาให้เหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย 
5. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์ 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
7. จัดให้มีสถานท่ีส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์  

ห้องควบคุมเสียง 
8. จัดท าระเบียบวัสดุ  ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
9. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
10. จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรยีน 
11. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
12. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
13. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
14. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 
15. ส ารวจและจัดท าทะเบียนส่ือการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา 
16. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตส่ือการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป 

หัวหนา้โสตทศันศึกษา 

โสตฝ่ายบริการทัว่ไป 
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17. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
18. จัดท า  รวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ  และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน โสตทัศนศึกษา 
19. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งาน อย.นอ้ย 
        หน้าที่ความรับผิดชอบ 
        1.  วางแผน ด าเนินการ ติดตาม ประเมินผลด้านกิจกรรมของ อย.น้อย 
        2.  ควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรม อย.น้อยของนักเรียน 

 3.  น าเสนอข้อมูลจากการด าเนินงานของกิจกรรม อย.น้อย ต่อผู้บริหารเพื่อการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
      ของโรงเรียน และการรักษาสุขลักษณะของนักเรียน 

3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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แบบหนงัสอืภายนอก            ชั นความลับ (ถ้ามี) 
( ตามระเบียบข้อ ๑๑ ) 
ชั นความเร็ว (ถ้ามี) 
ท่ี ศธ ………………….  / ……..         โรงเรียน................................ 
              ............................................. 
                                                       (วัน  เดือน  ปี) 
เรื่อง……………………………………………………………. 
(ค้าขึ นต้น)................................................................................... 
อ้างถึง (ถ้ามี)................................................................................ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (ถ้ามี).................................................................... 
 (ข้อความ)………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… ……… …………………………….     
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
  ………………………………………………………….. 
                 ( ค้าลงท้าย ) 
                             ( ลงช่ือ )…………………………………….. 
                                             ( พิมพ์ชื่อเต็ม ) 
                      (ต้าแหน่ง)………………………………….. 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. ..................................... 
โทรสาร…………………….                                     ชั นความลับ (ถ้ามี)  
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แบบหนงัสอืภายใน 
( ตามระเบียบข้อ ๑๒ ) 

                                                                   ชั นความลับ (ถ้ามี) 

                                                    บนัทกึขอ้ความ 
                  ชั นความเร็ว (ถ้ามี) 

สว่นราชการ ..........................................................................................................……………………….. 
ที…่........................................................................................................…………………………………… 
เรือ่ง……………………..................................................................………………………………………. 
 
(ค้าขึ นต้น)......................................... 

 
(ข้อความ)………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
........................... 

 
                                                                                ( ลงช่ือ )…………………………………….. 
                                                ( พิมพ์ชื่อเต็ม ) 
                      (ต้าแหน่ง)………………………………….. 
                                                                    ชั นความลับ (ถ้ามี) 
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แบบหนงัสอืประทับตรา             ชั นความลับ (ถ้ามี) 
( ตามระเบียบข้อ 14 ) 
ชั นความเร็ว (ถ้ามี) 
 
ท่ี ศธ …………/ ……..           
ถึง……………………………………………………………….. 
 (ข้อความ)………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
  ………………………………………………….. 
         ( ลงช่ือส่วนราชการท่ีออกหนังสือ ) 
                 ( ตราช่ือส่วนราชการ ) 
                   (ลงช่ือย่อก้ากับตรา) 
                                                                     (วัน  เดือน  ปี ) 
 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร…………………….. 
โทรสาร………………………. 
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      ค้าส่ัง  (ส่วนราชการหรือต้าแหน่งของผู้มีอ้านาจท่ีออกค้าส่ัง) 

ท่ี............/............ 
                                               เรื่อง......................................................................... 

............................................... 
 
ข้อความ.............................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 
  ทั งนี   ตั งแต่......................................................... 
 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี....................................................... 
 
                                                                           ( ลงช่ือ )…………………………………….. 
                                     ( พิมพ์ชื่อเต็ม ) 
             (ต้าแหน่ง)………………………………….. 
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ประกาศ(ชือ่ส่วนราชการทีอ่อกขอ้บงัคบั) 
        เรือ่ง…………………………………………………………. 

      ……………………………………… 
 (ข้อความ)………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี………….พ.ศ…………………………………. 
                 (ลงช่ือ)……………………………. 
             (พมิพ์ช่ือเต็ม) 
                              (ต้าแหน่ง)……………………………. 
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แบบหนงัสอืรบัรอง            ชั นความลับ (ถ้ามี) 
( ตามระเบียบข้อ  24 ) 

 
 

ที ่ศธ …………../ ……..              ส่วนราชการ.......................................... 
                 
 (ข้อความ)หนังสือฉบับนี ให้ไว้เพื่อรับรองว่า  (ระบช่ืุอบุคคล  นติิบุคคล หรือหน่วยงานท่ีจะให้การรับรอง
พร้อมทั งลงต้าแหน่งและสังกัด  หรือท่ีตั ง  แล้วต่อด้วยข้อความท่ีรับรอง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
   ให้ไว้   ณ   วันท่ี….………………………………พ.ศ……………. 
  ( ส่วนนี ใช้ส้าหรับเรื่องส้าคัญ )  ( ลงช่ือ ) 
                     ( พิมพ์ช่ือเต็ม ) 
                         (ต้าแหน่ง) 

 
 

      
  ( ประทับตราชื่อส่วนราชการ ) 

  (ลงช่ือผู้ได้รับการรับรอง) 
       (พิมพ์ชื่อเต็ม)     

     ชั นความลับ (ถ้ามี)  
 

 

       
 
 

 

 

      รูปถ่าย 

      (ถ้าม)ี 
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รายงานการประชมุ……………………… 
                        ครั งที…่……………. 

    เมือ่…………………………….. 
      ณ ………………………………………………………. 

      ………………… 
ผู้มาประชมุ 
  1. ……………………………………………….. 
 2. ……………………………………………..... 
 3. ……………………………………………….. 
ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี) 
 1. …………………………………………………. 
 2. ………………………………………………… 
 3. ………………………………………………… 
ผู้เข้าร่วมประชุม  (ถ้ามี) 
 1. …………………………………………………. 
 2. ………………………………………………… 
เริม่ประชมุเวลา.......................... 
              นาย.........................................ต้าแหน่งประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุม และท้าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุมได้ด้าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี  
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีแล้ว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เลกิประชมุเวลา………… 
                     
      ลงช่ือ………………….................ผู้จดรายงานการประชุม 

             (........................................................) 
  

 ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                    (........................................................) 
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แบบขออนญุาตพานกัเรยีน/นกัศกึษาไปนอกสถานศกึษา 
 
 
 
ท่ี ........................................................                   สถานศึกษา................................................... 
 
         ( วัน เดือน ปี )......................................................... 
 
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 

เรียน  ....................................................................... 

ข้าพเจ้าขออนุญาตน้านักเรียน/นักศึกษา มีจ้านวน ................คน และครู/อาจารย์ควบคุม.............คน โดย
มี.................................................เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ............................................................................ 
ณ...........................................................................................จังหวัด..................................เริ่มออกเดินทางวันท่ี
.............เดือน.....................................พ.ศ......................เวลา.................น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน
......................................................................................................................................................................โดย
พาหนะ....................................................... จะพักค้างท่ี.........................................................................และกลับถึง
สถานศึกษาวันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ.......................ค่าใช้จ่ายทั งสิ น จ้านวน
.................................................บาท การไปครั งนี ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

                  (............................................) 
     ต้าแหน่ง............................................ 
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แบบขออนญุาตผูป้กครองพานกัเรยีน/นกัศกึษาไปนอกสถานศกึษา 
 
                 สถานศึกษา...................................................... 
      ( วัน เดือน ปี ).............................................................. 
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
เรียน    .................................................................... 

ด้วย (ช่ือสถานศึกษา) ......................................................มีความประสงค์จะขออนุญาตน้า 
(ช่ือนักเรียน/นักศึกษา).................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ในการไปครั งนี  
มีนักเรียน/นักศึกษา จ้านวน.............คน มีครู/อาจารย์ควบคุม.............คน โดยมี........................................... เป็นผู้
ควบคุมไปเพื่อ.................................................  ณ ............................................จังหวัด...........................เริ่มออก
เดินทางวันท่ี..........เดือน...................................พ.ศ............................เวลา..............น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน
.........................................................โดยพาหนะ.......................จะพักค้างท่ี..............................และกลับถึง
สถานศึกษาวันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ................. 

ค่าใช้จ่ายทั งสิ น จ้านวน.........................................................บาท 
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต (ช่ือนักเรียน/นักศึกษา)...............................................................ไปศึกษานอก

สถานศึกษาในครั งนี  
      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
       (.......................................................) 

        ต้าแหน่ง............................................................ 
-------------------------------โปรดกรอกแบบข้างล่างนี แล้วส่งกลับคืนสถานศึกษา------------------------------------- 

ข้าพเจ้า.................................................... ผู้ปกครอง (ดญ./ดช./นายนางสาว) ............................................ 

   อนุญาต       ไม่อนุญาต  ให้..........................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั งนี  
 
     ลงช่ือ......................................................ผู้ปกครอง 
                                                          (...................................................) 
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แบบรายงานผลการพานกัเรยีน/นกัศกึษาไปนอกสถานศกึษา 
 
 
 

ท่ี ศธ ..........................................          สถานศึกษา............................................... 
      ( วัน เดือน ปี ).............................................................. 
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
เรียน     ....................................................................... 

ตามท่ีข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้น้านักเรียน/นักศึกษา มีจ้านวน .............คน และครู/อาจารย์ควบคุม
..............คน โดยมี...................................................................................เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ....................... 
....................................ณ. ..................................................................จังหวัด.................................................โดยเริ่ม
ออกเดินทางวันท่ี..........เดือน................................พ.ศ.................เวลา.........................น. ได้ไปตามเส้นทางผ่าน
.................................................................โดยพาหนะ.......................................และได้กลับถึงสถานศึกษาวันท่ี
.............เดือน..........................พ.ศ..................นั น 

การพานักเรียน/นักศึกษาไปครั งนี  เป็นไปด้วยความ................................(เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อย ให้
ชี แจงโดยละเอียด)...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (............................................) 

ต้าแหน่ง.....................................................
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 แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ 
 โรงเรียนน้้ารอบวิทยา  

                 ทะเบียน...................................พนักงานขับรถ............................................................................ 
 ข้าพเจ้า................................................................................................ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
เป็นพนักงานขับรถยนต์          ตู้ ทะเบียน ................         6 ล้อทะเบียน ................          
       กระบะ ทะเบียน ................       บัส ทะเบียน ................ขอรายงานสภาพรถยนต์โรงเรียน ดังนี้ 

1. เคร่ืองยนต์ 

ที่ รายการ สภาพ อาการที่ชา้รุด 

ปกติ ช้ารุด 
1 น้ ามันเคร่ือง    

2 น้ ามันเบรค    

3 น้ าหล่อเย็น    
4 สานพาน    

2. ระบบไฟฟ้า 

ที่ รายการ สภาพ อาการที่ชา้รุด 
ปกติ ช้ารุด 

1 เบตเตอร่ี/น้ ากลั่น    

2 ไฟหน้า/ไฟเบรค    
3 ไฟเลี้ยว    

4 ที่ปัดน้ าฝน    

3. ช่วงล่าง 
ที่ รายการ สภาพ อาการที่ชา้รุด 

ปกติ ช้ารุด 

1 ลมยาง/สภาพยาง    
2 ระบบเบรค    

3 ระบบบังคับเลี้ยว    

4 ระบบรองรับน้ าหนัก    
4.  ระบบทั่วๆไป 

ที่ รายการ สภาพ อาการที่ชา้รุด 

ปกติ ช้ารุด 
1 ระบบแอร์ คอนดิช่ัน    

2 ความสะอาดตัวรถ    

3 ความสะอาดห้องโดยสาร    
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4 ความสะอาดเคร่ืองยนต์    

5 ความสะอาดห้องเคร่ือง    
6 กระจกหน้า – หลัง    

 
 
     ลงช่ือ............................................................. 
            (.............................................................) 
       ผู้ขับรถ 

 
    ได้ตรวจสอบเบื้องต้นตามท่ีพนักงานขับรถยนต์รายงานแล้ว เห็นว่า....................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.......................................................................................................................................... ....................................... 
  
 

     ลงช่ือ............................................................. 
                  (                                               ) 

 
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงาน...................................................................................................... .................. 
..................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 

      
                       (                                                   ) 

                                                     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                               แทนผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
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แบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที ่
โรงเรียนน้้ารอบวิทยา อา้เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่ 1   ส าหรับผู้ขอใช้บริการ 
ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………..……………ต าแหน่ง............................ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ………………………………….. 

รายการที่ประสงค์ให้ซ่อม รายละเอียด 

สถานที่ 
 อาคารเรียน                         อาคารโรงฝึกงาน   
 อาคารอเนกประสง๕               บ้านพักพัก 
 สนามกีฬา                          ห้องน้ า 
 อื่น.................................         ห้องเรียน........................... 
ไฟฟ้า / โทรศัพท์ 
  หลอดไฟ          พัดลม                 เคร่ืองปรับอากาศ 
  โทรศัพท์          เคร่ืองท าน้ าเย็น     อื่นๆ (ระบุ)..................... 
จ านวน..........................................................................................................  
ประปา / สุขาภิบาล 
  ท่อประปา         ก๊อกน้ า               หัวฉีดช าระ      
  ระบบชักโครก    ระบบน้ าท้ิง          ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล   
  อื่นๆ (ระบุ) 
.................................................................................................... ................ 
จ านวน.........................................................................................................  
ไม้ / ปูน / เหล็ก / ผ้า 
  โต๊ะ            เก้าอี้           ตู้                      ประตู         
  หน้าต่าง      ลูกบิด/กลอน   เพดาน/หลังคา   พ้ืน/ผนัง/เสา 
  ม่าน/มู่ลี่      อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………. 
จ านวน......................................................................................... ...............  
ถนน / สนาม 
(ระบุ) ……………………………………………………………………………  
เคร่ืองจักร / เคร่ืองยนต์ 
(ระบุ) ……………………………………………………………………………  
            

 

 หมายเลขครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ……………………………………...... 

 หมายเลขห้อง …………….. อาคาร.................................... 
บริเวณสถานที่ ……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
ลักษณะการช ารุด 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 
 



คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนน ้ารอบวิทยา 26 

 

  

ลงช่ือ ......................................................... ผู้ขอรับบริการ 
         ............/............/............ 

 
ส่วนที่ 2   ส าหรับ หัวหน้างานอาคารสถานที่            

 
เรียน      (  ) นายอับดุลเลาะห์  ดาระเซาะ 

โปรดด าเนินการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มด้านหลัง 
  

 
                          
                            
       

 
 

 
 
 
 
 
 

      
 

เลขที่ ...........................

..............................................
(นางสาวอุษา....มากอินทร์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

............/............/..........


