
                    

 คู่มือการปฏิบัติงาน 

     โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมวิทยา  
  

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
1. งานสารบรรณ /ธุรการ 
2. ข้อมูลสารสนเทศ 
3. งานดูแลอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม 
4. งานการรับนักเรียน 
5. ระดมทรัพยากร 
6. คณะกรรมการสถานศึกษาและประสานงานชุมชน 
7. กิจการนักเรียน /ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. งานประสานและพัฒนาเครือค่ายการศึกษา 
9. งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
10. งานสหกรณ์ 
11. งานการจัดระบบการควบคุมภายใน 
12. งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  

 

ภาระงาน 
๑. จัดทำแผน / โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/งานต่างๆของโรงเรียน 

 ๓. รวบรวม ระเบียบแนวปฏบิัติ กฎหมายที่เก่ียวข้องของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลของงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๕. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
๖. สรุป  รายงานผล การปฏบิัติงานของกลุ่มวิชาการให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 
๗. บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ/ 
    สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง และของโรงเรียน 

 ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
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๑. งานสารบรรณ/ธุรการ 
 บทบาทหน้าที่ 

1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ  โต้ตอบหนังสือ  แจกจ่าย จัดเก็บรักษา 
การยืมหนังสือราชการการและทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสารบรรณ 

   ๒.. จัดทำแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปไว้บริการ  
                       3.  จัดเตรียม สมุดเยี่ยม สมุดตรวจราชการ และสมุดหมายเหตุรายวัน 
   4.  สรุปประเมินผลและปรับปรุงงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
   5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. จัดการเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
๒.  ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร  หนังสือภายใน/ภายนอกโรงเรียน  ประสานงานกลุ่มสาระฯ/งานที่    
     เกี่ยวข้อง 
๓. ประเมินผลปรับปรุงงานเกี่ยวกับวิชาการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

2.ข้อมูลสารสนเทศ 
บทบาทหน้าที่ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ 
2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  งานและโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมงานข้อมูลสารสนเทศ 
3. สำรวจระบบและจัดทำทะเบียนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
    และเป็นประโยชน์ต่อภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เช่นฐานข้อมูลนักเรียน  
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสื่อการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ข้อมูลชุมชน ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. จัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูล Executive Information System (EIS) 
6. จัดทำข้อมูลและรายงานข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซด์ หรือทางโปรแกรมอ่ืนๆ 

 7. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 8. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 9. จัดทำสารสนเทศของโรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารบริการและการประชาสัมพันธ์ บนWebsite และช่องทางอ่ืนๆ 
 10. ทำการประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ 

   11. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ พร้อมรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
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        3. งานดูแลอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม  
 บทบาทหน้าที่ 

  ๑.   กำหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
  ๒.   จัดหาวสัดุอุปกรณ์บำรุง  ดูแลรักษา  อาคารสถานที่  สาธารณูปโภค  

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง  ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.   ให้บริการอาคารสถานที่  และบริเวณโรงเรียนแก่หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในการจัดกิจกรรม 

 ๔.   ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่  สาธารณูปโภค  
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
 ๕.   สรุปและประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

๖.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ๑. จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียน  อาคารเรียน  และสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด  
สวยงามเป็นระเบียบ 
 ๒. กำหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
 ๓. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน  อาคารเรียน  และอาคารประกอบให้สวยงาม  สะอาด  และร่มรื่น 
 ๔. จัดหาอุปกรณ์ ดูแลรักษา  อาคารสถานที่  สาธารณูปโภค ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ในการขอใช้สถานที่ อาคาร ครุภัณฑ์  
 
4.งานการรับนักเรียน 
 บทบาทหน้าที่ 

๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมงานทะเบียนนักเรียนและรับนักเรียน  
๒. ประเมินผลเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนและรับนักเรียน  
ปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือนำผลไปใช้ในการวางแผน 
๓. ทำหน้าที่ “นายทะเบียน” 
4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเรียนใหม่ และดำเนินการลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 
5. ตรวจสอบเอกสารการรับนักเรียนใหม่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 
และเก็บรักษาจนกว่าจะหมดความจำเป็นในการใช้ 
6. ออกเลขประจำตัว พิมพ์ชื่อนักเรียนใหม่ทุกห้อง ทุกระดับชั้น 
7. ควบคุมดูแลการแก้ไขทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
8. จัดระบบการรับนักเรียน  การย้ายนักเรียน การลาออก 
ให้สะดวกในการปฏิบัติงานและบริการได้รวดเร็ว 
9. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการย้าย การลาออก การรับนักเรียนระหว่างปี 
10. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนและรายละเอียด ตามหลักฐานในการรับนักเรียนให้ 
    ผู้เกี่ยวข้องทราบและเป็นปัจจุบัน 
11. จัดทำข้อมูลสาสารสนเทศนักเรียน (ระบบ DMC) 
12. รวบรวม  จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพ่ือการรายงานและประชาสัมพันธ์ 
13. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน เจ้าหน้าที่รายงานผล เจ้าหน้าที่จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
14. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารใช้ในการรับนักเรียน เอกสารที่ใช้ในการรายงานผล 
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15. ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และรายงานผลการรับนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
16. จัดให้การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
17. รวบรวม  จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพ่ือการรายงานและประชาสัมพันธ์ 
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

5. ระดมทรัพยากร 
๑. จัดทำแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๒. ประเมินผลเกี่ยวกับระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เพ่ือนำผลไปใช้ในการวางแผน 
๓. ประมาณการเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และการระดมทรัพยากรจากภายนอกท่ี 
คาดว่าจะได้รับ 
4. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
5. ทำสถิติข้อมูลการระดมทรัพยากรภายนอกเพ่ือพัฒนางาน 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานของงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
7. นำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงาน/โครงการ ในครั้งต่อไป 
8. เผยแพร่ผลงานของงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

6.คณะกรรมการสถานศึกษาและประสานงานชุมชน 
   6.1 คณะกรรมการสถานศึกษา 

๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  งานและโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมงานเลขานุการ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. รวบรวมเอกสาร คำสั่ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3 ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. บันทึกการประชุม และจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
7. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงการทำงานต่อไป  
8. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมงานสัมพันธ์ชุมชน  
9. ประเมินผลเกี่ยวกับงานประสานงานชุมชนปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือนำผลไปใช้ ในการวางแผน 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
6.2 ประสานงานชุมชน 
๑. ประสานงานเพ่ือให้บริการแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ 
๒. ประสานงานกับกลุ่มงาน/งาน ในโรงเรียน เพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
๓. ระดับสรรพกำลังจากชุมชนในการจัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนโรงเรียน 
๔. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๕. ดำเนินการและรับผิดชอบโครงการเปิดรั้วโรงเรียน 
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๖. รายงานผลการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น  ต่อผู้บริหารโรงเรียน 
และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา 
7. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
8. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงการทำงานต่อไป  
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของงานประสานงานชุมชนผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
10. เผยแพร่ผลงานของงานประสานงานชุมชน 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 

7. กิจการนักเรียน /ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  7.1 กิจการนักเรียน 

๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน   
๒. ประเมินผลเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือนำผลไปใช้ในการวางแผน 
3. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมนักเรียน  เช่น กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น 
5. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษา 
6. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา 
7. จดัทำเอกสารและแบบฟอร์มการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง                       
8. จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
9. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
10. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงการทำงานต่อไป  
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ต่อผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
12. เผยแพร่ผลงานของงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย   
 

   7.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
๒. ประเมินผลเกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานประจำชั้น 
ปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือนำผลไปใช้ในการวางแผน 
3. จัดทำเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสานกัน 
4. ให้คำปรึกษา ตักเตือน ดูแล 
แก้ไขและปรับปรุงความประพฤติผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
5. จัดทำ เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน เช่น ระเบียบสะสม เยี่ยมบ้าน การคัดกรองนักเรียน 
และศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
6. กรอกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
7. เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบนักเรียน ๑ ต่อ ๒๐  
8. ดำเนินงานและประสานงานกับผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง 
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9. เก็บข้อมูลสถิตินักเรียนที่มาเรียนรายวัน ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับนักเรียน 
ขาดเรียนเกิน ๓ วัน    โทรศัพท์หรือส่งจดหมาย แจ้งผู้ปกครองนักเรียน 

10. จัดซื้อ จัดหา จัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน เช่น ระเบียนสะสม 
แบบให้คำปรึกษา การศึกษารายบุคคล เป็นต้น 
11. ควบคุม ดูแลและติดตามการช่วยเหลือนักเรียน 
12. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
13. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงการทำงานต่อไป  
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
15. เผยแพร่ผลงานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

8. งานประสานและพัฒนาเครือค่ายการศึกษา 
บทบาทหน้าที่ 
1. กำหนดรูปแบบเครือข่ายและวัตถุประสงค์ในการประสาน 

ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจงานจัดการศึกษา 
2. จัดทำแผนประสานงานและพัฒนาเครือข่าย 
3. ประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อตกลงและการพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 
4. กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตามภารกิจอย่างชัดเจน และเหมาะสม 
5. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ 

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
6. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
7. กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
8.ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 

9. งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
บทบาทหน้าที่ 

  ๑.  ให้บริการข่าวสารต่าง ๆ  การประกาศเสียงตามสาย  
ป้ายประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน/บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน   

๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมสำคัญของชุมชน 

3. ทำหน้าที่พิธีกร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
4.  จัดหา บำรุงรักษา 
อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์/โสตศึกษาและกิจกรรมหน้าเสาธงให้ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ 
ตลอดเวลา 
5. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานการดำเนินงานโรงเรียน 
6.  ให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอก ผู้ปกครองและชุมชนที่มาติดต่อกับโรงเรียน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
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10. งานสหกรณ์ 
 บทบาทหน้าที่ 

๑. ออกระเบียบต่างๆ 
ของร้านค้าสหกรณ์โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษารวมทั้งการให้ความรู้สวัสดิการร้านค้าสหกรณ์ 

แก่สมาชิก 
๒.  ควบคุมดูแลการจัดการทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของร้านค้าสหกรณ์ 
๓.  ทำบัญชีรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๔. จัดให้มีคณะกรรมการตามระเบียบร้านค้าสหกรณ์โดยการให้มีสมาชิกมีส่วนร่วม 
5. สรุปและประเมินผลงาน เพ่ือเป็นแนวทางมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. บริการสวัสดิการโรงเรียนอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
๒. จำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการ 
๓. ทำบัญชีรับ-จ่าย เงินและทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 
11. งานการจัดระบบการควบคุมภายใน 

  บทบาทหน้าที่ 
      ๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมระบบควบคุมภายใน            
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน 
      3. จัดทำระบบควบคุมภายในและควบคุมการดำเนินกิจการตามระบบ 
      4. ระบุปัจจัยเสี่ยงตามแผนปฏิบัติ (แผนกลยุทธ์) ของสถานศึกษา 
      5. ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 
      6. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำรายงานและแผนบริหารความเสี่ยง 
      7. วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
      8. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม 
การดำเนินงานตามภารกิจ 
โดยสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
      9. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
เป็นระยะๆ 
      10. รายงานการควบคุมภายในต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
.     11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
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 12. งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
  บทบาทหน้าที่ 
  ๑.  จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  ๒.  บริการยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ 
         การให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสถิติการให้บริการและสุขภาพของนักเรียน 
  ๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมชุมนุม อย.น้อย  ป้ายนิเทศ  
และการตรวจสุขภาพของนักเรียนพร้อมจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
  ๔.  ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือสถานพยาบาล (ทำ MOU )  ให้ความรู้ 
และตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  5. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจคุณภาพด้านความสะอาดสถานที่ ภาชนะ/อุปกรณ์ท่ีใช้ 
และคุณภาพของอาหารที่จำหน่ายในโรงอาหารของโรงเรียน 
  6. จัดบริการน้ำดื่มแก่นักเรียน 

๕. สรุปและประเมินผลงาน เพ่ือเป็นแนวทางมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
  7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. กำหนดแผนดำเนินงาน โครงการอนามัยโรงเรียนในแผนปฏิบัติการประจำปี 

 ๒. จัดเก็บสถิติข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน  และบุคลากรที่มาขอรับการบริการ  
และสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล 

  ๓. จัดหายา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และการ       
         ให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ 
  ๔. มีคู่มือการตรวจและบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน 
  ๕. จัดทำบัตรประกันสุขภาพประจำตัวนักเรียน   

6. ดูแลสถานที่จำหน่าย และรับประทานอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
7. ควบคุมดูแล  การจำหน่ายอาหาร  ให้มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ 
8. จัดเตรียมน้ำดื่ม  ควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม  น้ำใช้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย 

 9. เผยแพร่ความรู้  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  พยาบาล  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   
จัดป้ายนิเทศอย่างต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 
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