
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตตาก 



รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร 

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 ปฏิบั ติ งานในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ านตาก “ประชาวิทยาคาร” ฝ่ายบริการ               
เป็นท่ีปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับงานบริการของสถานศึกษา ติดตามดูแลการบริหารงานด้านบริการ           
ทำหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานรวมท้ังดูแลความประพฤติของบุคลากรในฝ่ายบริการ ให้อยู่ในกรอบอันดีงาม        
มีอำนาจวินิจฉัยส่ังการท่ีจำเป็น ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาของโรงเรียนแทนผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
 
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑. เป็นผู้เสนอการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูในสายงานของฝ่ายบริการพนักงาน
บริการอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 ๒. เป็นกรรมการท่ีปรึกษาการพิจารณาความดีความชอบของสถานศึกษา  
 ๓. ดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของข้าราชการครู พนักงานบริการ และเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายบริการ 
สร้างสรรค์งานให้กำลังใจและ การบริการแก่สังคม ชุมชน  
 ๔. งานอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นงานบริการและ ยังไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบให้เป็นเจ้าหน้าท่ีของ
ฝ่ายบริการ  
 ๕. การปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน 
 
 งานหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
  1. งานกิจการนักเรียน 
  2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3. งานกิจกรรม 
  4. งานอาคารสถานท่ี 
  5. งานธนาคารโรงเรียน 
  6. งานยานพาหนะและขนส่ง 
  7. งานบริการชุมชนและภาคีเครือข่าย 
  8. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
   9. งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
  10. งานดูแลนักเรียนพักนอน 
  11. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
  12. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  13. งานโสตทัศนศึกษา 
  14. งาน To Be Number one  
  15. งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อำนวยการตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 ๒. ส่ังการ/ลงบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการเจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้างช่ัวคราวในฝ่ายบริการ 
 3. ประสานงานของฝ่ายต่างๆ ในฝ่ายบริหารท่ัวไปและหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆในโรงเรียน                   
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/งานต่างๆของโรงเรียน 
 5. ช่วยดูแลงานบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 6. วางแผนพัฒนางานและปฏิบัติงาน ในฝ่ายบริหารงานท่ัวไปให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์  พันธกิจ              
เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์   
 7. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของงานต่างๆ ในฝ่ายบริการ  
 8. จัดทำแผนงานการนิเทศภายใน  
 9. จัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการ  
 10. ประเมินผลการดำเนินงานในฝ่าย 
 11. วางแผนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานในฝ่าย 
 12. ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปมอบหมาย 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานธุรการบริหารงานท่ัวไป 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือ แจกจ่าย จัดเก็บรักษาตามระเบียบ สารบรรณ 
 ๒. จัดทำแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารท่ัวไปไว้บริการ 
 ๓. สรุปประเมินผลและปรับปรุงงานท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 

งานยานพาหนะและยานยนต์ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. วางแผนการใช้รถยนต์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน  
 ๒. ดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกคัน  
 ๓. ส่ังการ กำกับ ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหา พนักงานขับรถยนต์ และ/หรือผู้ท่ีได้รับหมายให้     
ขับรถยนต์การใช้รถยนต์และ ครุภัณฑ์งานยานยนต์  
 ๔. ดูแลตรวจซ่อมบำรุงรถยนต์ / ยานยนต์ เมื่อถึงเวลากำหนด  
 ๕. วางแผนพัฒนาระบบการใช้รถยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมวัสดุ  – อุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน                            
ในส่วนท่ีรับผิดชอบ  
 ๗. สรุปรายงานการใช้รถยนต์แต่ละคัน การซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามระยะเวลาท่ีกำหนด   
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 
 
ประเภทรถยนต์ / หมายเลข และผู้รับผิดชอบดูแลประจำรถยนต์ 
หมายเลข 1 รถยนต์ โตโยต้า (รถตู้) สีขาว ทะเบียน นข 3469 ตาก  
หมายเลข ๒ รถยนต์โตโยต้า (รถตู้) สีขาว ทะเบียน นข ๓๐๔๖ ตาก  
หมายเลข ๓ รถยนต์ โตโยต้า (รถตู้) สีฟ้า ขาว ทะเบียน นก ๑๙๖๕ ตาก  
หมายเลข ๔ รถยนต์โตโยต้า (กระบะตอนเดียว) สีบรอนส์ ๑ คัน ทะเบียน ม ๑๔๗๐ ตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. จัดทำระบบงานพยาบาลให้สอดคล้องกับการบริหารงานของโรงเรียน  
 ๒. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  
 ๓. ประสานงานกับโรงพยาบาล และผู้ปกครองในการนำตัวนักเรียนท่ีเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาล  
 4. ดำเนินโครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ 
 ๕. ดำเนินโครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน  
 ๖. ประสานงานกับชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตาก และโรงพยาบาลบ้านตาก
เพื่อดำเนินโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศล  
 7. วางแผนพัฒนางาน เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการประสานงานการ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน  
 8. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ี
รับผิดชอบ  
 9. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องพยาบาล 
 10. จัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติราชการ  
 ๑1. วางแผนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ  
 ๑2. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์   
 ๑3. เก็บรวบรวมเอกสารและ ข้อมูลของงานพยาบาล ให้เป็นระบบ 
 ๑4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรยีนกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 
 

งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ควบคุม ดูแล ห้องพ้องนางและจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน  
 ๒. ควบคุม ดูแล ห้องเกียรติยศ อาคารเรียน และจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน  
 3. ควบคุม ดูแล ห้องประชุม อาคาร ส.ว. ชรินทร์ และจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งาน                      
ให้เป็นปัจจุบัน  
 4. ควบคุม ดูแล ระบบเครื่องเสียงโรงยิม และจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน  
 ๕. ควบคุม ดูแล ระบบเครื่องเสียง การกระจายเสียง ในห้องประชาสัมพันธ์อาคารเจต แก้วโชติ และ 
จัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน  
 6. ควบคุม ดูแล ระบบเสียงตามสายบริเวณหน้าเสาธง อาคารต่างๆ และจัดเตรียมความพร้อม             
ในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน  
 ๗. ควบคุม ดูแล ระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเคเบิลทีวี ให้สามารถ 
ใช้งานได้  
 8. ควบคุม ดูแล ระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้  
 9. จัดระบบการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ นอกเหนือจากห้องประจำ 
 10. จัดทำข้อมูล / บัญชี ควบคุม การใช้วิทยุส่ือสารภายในโรงเรียน 



 ๑๑. ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อม / บำรุง / จัดหา / จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ ระบบการทำงาน ในข้อ ๑  
ถึงข้อ ๑๐ อย่างสม่ำเสมอ  
 ๑๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ตอกการเรียนการสอน
มากท่ีสุด  
 ๑๓. สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการผลิตส่ือ และนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้จัดการเรียนการสอน  
 ๑๔. วางแผนพัฒนาระบบการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในส่วนท่ีรับผิดชอบ  
 ๑๕. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ี 
รับผิดชอบ  
 ๑๖. จัดทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติราชการ  
 ๑๗. วางแผนสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๑๘. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์  
  
 ๑๙. ส่ังการ / ลงบันทึกการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ เจ้าหน้าท่ี 
และลูกจ้างช่ัวคราว  
 ๒๐. ประเมินผลการดำเนินงานท่ีได้รับผิดชอบ  
 ๒๑. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ในการปฏิบัติงาน  
 ๒๒. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 
 

งานบริการชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ประสานงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชนท่ีขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนบ้านตาก            
“ประชาวิทยาคาร”  
 ๒. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการชุมชนของโรงเรียน  
 ๓. ประสานงานให้ความอนุเคราะห์กับชุมชนด้านวงดุริยางค์  
 ๔. ประสานงานให้ความอนุเคราะห์กับชุมชนด้านยานพาหนะ  
 ๕. ประสานงานให้ความอนุเคราะห์กับชุมชนด้านอาคารสถานท่ี  
 ๖. วางแผนการพัฒนาระบบงาน และรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ  
 ๗. ส่ังการ กำกับ ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหา และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
 ๘. จัดทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติราชการ  
 9. วางแผนสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ  
 ๑๐. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์  
 ๑๑. ประเมินผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบ  
 ๑๒. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ในการปฏิบัติงาน 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 
 
 
 



งานอาคารสถานท่ี 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 ๑. งานซ่อมแซม / บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
 ๒. วางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการ 
ประสานงาน การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การซ่อม / บำรุงรับผิดชอบ  
 ๔. การส่ังการ ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหา พนักงานบริการ และลูกจ้างช่ัวคราวที่รับผิดชอบการ 
ปฏิบัติงาน  
 ๕. จัดทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติราชการ  
 6. วางแผนสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ  
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย  
 ๘. ให้บริการด้านการขอใช้อาคารสถานท่ี ท้ังภายในและภายนอก  
 9. งานดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และบริเวณด้านหน้าริมรั้วโรงเรียน  
 ๑๐. วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการ 
ประสานงานการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การซ่อม / บำรุง  
 ๑๑. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วน 
ท่ีรับผิดชอบ  
 ๑๒. ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และมลพิษท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากร  
 ๑๓. งานซ่อมแซม / บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  
 ๑๔. วางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการ 
ประสานงาน การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การซ่อม / บำรุง  
 ๑๕. จัดทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติราชการ  
 ๑๖.วางแผนสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ  
 ๑๗. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ 
ประเมินผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



งานกิจการนักเรียน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. วางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๒. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน  
 ๓. บริหารงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับด้านความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน  
 ๔. ดำเนินการแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมร่วมกับผู้ปกครองเป็นรายกรณี  
 ๕. เข้าร่วมประชุมกับครูหัวหน้าระดับช้ันเพื่อร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม
ของนักเรียน 
 ๖. ประสานความร่วมมือกับครูประจำช้ันในการดูแลและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของ 
นักเรียน  
 7. กำหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน  
 8. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีผ่านการอนุมัติ  
 9. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการดำเนินงานปกครองกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง  
 ๑๐. นำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขระบบการดำเนินงาน                 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป  
 11. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานส่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  
 ๑๒. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและแฟ้มงานของงานปกครอง 
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. กำหนด แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานดูแลช่วยเหลือและเครือข่ายผู้ปกครอง  
 ๒. ดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียน และระดับ 
โรงเรียน  
 3. ประสานงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว หัวหน้าระดับเครือข่าย
ผู้ปกครอง  สารวัตรนักเรียนและเจ้าหน้าท่ีตำรวจ เจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง  
 ๔. ดูแล กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๕. กำกับ ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครองให้มปีระสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนและ คัดกรองนักเรียนให้ เป็น ไป ตาม ระบบ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
 ๗. จัดทำเอกสาร และข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 8. กำหนดช่วงเวลาหรือสัปดาห์การออกเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง  
 9. สรุปรายงานการดำเนินการเยี่ยมบ้าน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๑๐. ประเมินทบทวนระบบงาน สรุป รายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแบบสรุปผลประจำปี 
 
 



งานส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. จัดทำแผนงานโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
 ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ได้แก่ การตรงต่อเวลา  การรักษาความสะอาด การแต่งกาย 
การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จัดอบรมฝึกมารยาท และ
ประกวดมารยาทนักเรียน เป็นต้น 
 3. จัดกิจกรรม และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ได้แก่ ความ ซื่อสัตย์  ความกตัญญู          
การปฏิบัติตน ตามหลักคำสอนของศาสนา การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมาย                    
การพัฒนาสาธารณสถาน การยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณผู้ท่ีควรยกย่อง เป็นต้น  
 ๔. รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติการกระทำความดี ของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน   
 5. จัดปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ และจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 
 6. ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานพัฒนา และเสริมสร้างระเบียนวินัย และปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรยีนและสภานักเรียน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน 
 2. จัดการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
 3. จัดสภานักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
 4. ประสานงานกับคณะกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่คณะกรรมการนักเรียน 
 6. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครั้งต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 7. ดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
 8. ให้ความคุ้มครองเยาวชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิ์ 
 9. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนสิทธิตนเคารพสิทธิ์ผู้อื่น 
 10. ประสานงานกับองค์กรอื่นๆในเรือ่งสิทธิเด็ก 
 11. รายงานผลการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์   
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 

 2. ประสานงานกับครูประจำช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
 ๓. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 

 4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 

 5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
 6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์   

 7. ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
 8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด  
 9. การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 

 10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๑๑. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

งานธนาคารโรงเรยีน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ดำเนินการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบการออมเงินให้กับนักเรียนครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

 2. จัดให้มีการฝึกนักเรียนให้มีความรู้เรื่องการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน 

 3. รณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออมเงิน 

 4. ให้ประชาสัมพันธ์ผลงานและดำเนินงานของธนาคารโรงเรียนให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



งานดูแลนักเรียนพักนอน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. วางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงงานด้านนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย
ของโรงเรียน 
 2. ควบคุมความประพฤติและป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักเรียนหอพัก 
 3. หาแนวทางส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรมพร้อมท้ังหาแนวทางแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียนหอพัก 
 4.  จัดทำประกาศและแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้การบริหารงานในงานหอพักนักเรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 5.  ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.  จัดให้มีการประชุม  เพื่อปรับปรุงและประเมินผลงานในงานหอพักนักเรียน 
 7.  ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของครูประจำหอพัก 
 8.  นำเสนองาน / สรุปงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และสม่ำเสมอ 
 9.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานกิจกรรม 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนจัดต้ังกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา 

 2. จัดกิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของ         
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 3 . จัดกิ จกรรม  ส่ งเสริม คุณ ธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ ของนั ก เรียน                            
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และ             
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 
 4. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

 5. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 

 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับข้ัน 

 8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งาน To Be Number one 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์และจัดทำโครงการพัฒนางานโครงการ To  be  number  one  โครงการป้องกัน         
โรคเอดส์  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด                
และโรคเอดส์  ตามแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษา 

 2. รวบรวมข้อมูลสมาชิกชมรม To be number one 

 3. คัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียงดำเนินการช่วยเหลือตลอดจนการส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษา 

 4. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 

 5. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 


