
 



คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

มีหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

ควบคุม ดูแล คิดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทั่วไปการบรหิารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดระบบบรหิารองค์กรให้บริหารงานอื่นๆบรรลผุลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายทีก่ำหนดไว้โดยมีบทบาทหลัก

ในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกต่างๆในการให้บริการการศึกษาทุกรปูแบบ มุ่งพฒันา

สถานศึกษา ตามหลักการบรหิารงาน ที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่

ตรวจสอบได้ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรรทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหจ้ัดการศึกษามีประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผล 

วัตถุประสงค ์

1. เพือ่ให้บริการ สนับสนุน สง่เสรมิ ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพือ่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะกอ่ให้เกิด ความรู้

ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเลื่อมใสศรทัธาและใหก้ารสนับสนุนการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารท่ัวไป 

มีหน้าท่ี 

1. วางแผน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบรหิาร 

ทั่วไป 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสนงานในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/งานต่างๆ ของโรงเรียน 

3. รวบรวม ระเบียบแนวปฏิบัติ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องของข้าราชการครู และบุคลากร 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลของงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 

5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานในกลุ่มบรหิารทั่วไป 

6. สรุป รายงานผล การปฏิบัติงานของกลุม่บริหารทั่วไปใหผู้้บริหารโรงเรียนทราบ 

7. บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ 

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

มีหน้าท่ี 

1. ลงทะเบียนรบั-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือ แจกจ่าย จัดเก็บรกัษาตามระเบียบสารบรรณ 

2. จัดทำแบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้องกบักลุ่มบรหิารทั่วไปไว้บริการ 

3. สรปุประเมินผลและปรับปรุงงานกลุ่มบรหิารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 

4. รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา 

5. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสำนักงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 

6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. แผนงานของกลุ่มบริหารท่ัวไป 

มีหน้าท่ี 

1. ประสานงาน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของกลุ่มกลุ่มบริหารทั่วไป 

2. จัดทำแผนงาน / โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบรหิารทั่วไป 

3. ประสานงาน ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของกลุม่บริหารทั่วไป 

4. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มบรหิารทั่วไปเป็นปจัจบุัน ตรวจสอบได้ทั่วไป 

5. สรปุ รวบรวม จัดระบบข้อมูล สารสนเทศวิชาการ รายงานโครงการกิจกรรมกลุ่มบรหิารทั่วไป 

6. งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

3. งานพัฒนาระบบเครือขา่ยข้อมลูสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

มีหน้าท่ี 

1. ดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

2. ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหาในด้านการบรกิารอินเทอร์เน็ต 

3. ใหบ้ริการข่าวสารต่างๆ การประกาศเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพนัธ์แก่บุคลากรในโรงเรียน 

4. จัดกจิกรรมสง่เสรมิการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสมัพันธ์ 

5. จัดหา บำรงุรักษา อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมหน้าเสาธงให้ใช้งานได้อย่าง 

ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

6. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานการดำเนินงานของ 

โรงเรียน 

7. ใหบ้ริการต้อนรับและดำเนินงานด้านพิธีการบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มาโรงเรียน 



เนื่องในโอกาสต่างๆ 

8. หน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

4. งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

มีหน้าท่ี 

1. วางแผน จัดทำโครงการพฒันาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และบ้านพักคร ู

2. ดำเนินการพฒันาอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู ระบบไฟฟ้า ระบบ 

ประปาบริเวณโดยรอบเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย 

3. สำรวจดูแลซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพความพร้อมของอาคารพื้นที่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

อุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยตลอดเวลาเหมาะสมกับการใช้งาน 

4. ติดตามประเมินผลความพรอ้มของอาคาร อุปกรณ์ และสถานที่มีความพร้อมและเอื้อต่อการ 

เรียนรู ้

5. ร่วมกันจัดสถานที่เตรียมความพรอ้มในโอกาสต่างๆ และส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน 

6. ดูแลสนามหญ้า (สนามฟุตบอลไปถึงรั้งโรงเรียน) สวนปาล์ม สวนมะพร้าวของโรงเรียนให้สมบรูณ์ 

ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยวผลผลิต และทำบัญชีรายรับ - รายจา่ย และนำเงินส่งรายได้สถานศึกษา 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานชุมชนสัมพันธ ์

มีหน้าท่ี 

1. จัดให้มรีะบบและดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัชุมชน 

2. จัดบรกิารให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 

3. ร่วมกิจกรรมสำคัญของชุมชน 

4. งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

6. งานอนามัยโรงเรียน 

มีหน้าท่ี 

1. จัดบรกิารด้านสุขภาพอนามัยใหก้ับบุคลากรตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2. บริการยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้บริการ 

3. ห้องพยาบาลแก่นกัเรียนที่มปีัญหาสุขภาพ รวมทัง้สถิตกิารให้บริการและสุขภาพของนักเรียน 



4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้ายนิเทศ และ การตรวจสุขภาพของบุคลากร 

5. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือสถานพยาบาลให้ความรูด้้านสุขภาพอนามัย 

6. ควบคุมดูแลงานโภชนาการ คุณภาพอาหาร สินค้าที่จำหน่ายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

7. จัดต้ังกลุ่ม อ.ย.น้อย ร่วมวางแผน พัฒนาดำเนินงานโภชนาการ และงานอนามัยโดยนักเรียน 

8. งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

7. งานสวัสดิการโรงเรยีน 

มีหน้าท่ี 

1. ประชุมปรึกษาหารือ กำหนดบุคลากรดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

2. แตง่ตั้งคณะเจ้าหนา้ที่รบัผิดชอบหน้าที ่

3. กำหนดขอบข่ายการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จัดทำระเบียบร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบ้ังคับบัญชา 

5. ปฏิบัตหิน้าที่ในการดำเนินงานร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี ้

- ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน : มีหน้าที่กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ควบคุมการดำเนินการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ 

- ผู้จัดการ : มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

- ฝ่ายบญัชี : มีหน้าที่ทำบัญชีร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนตามระบบบญัชีธุรกิจ 

- ฝ่ายการเงิน : มหีน้าที่รบัผิดชอบด้านการเงินของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

- ผู้ตรวจสอบร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน : มีหน้าที่ตรวจสอบงานร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียนแล้วเสนอ 

ผลการตรวจต่อทีป่ระชุมคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 

- ฝ่ายจัดซื้อ : มีหน้าทีจ่ัดซื้อสินค้าทีม่ีคุณภาพดีและราคาถูก ตรงตามความต้องการของสมาชิก 

- ฝ่ายขาย : มีหน้าที่ขายสินค้า ดูแลรักษาสินค้าใหม้ีครบจำนวนตามหลักฐานและให้อยูํในสภาพ 

พร้อมที่จะขายได ้

- ฝ่ายคลงัสินค้า : มีหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาสินค้าทีร่ับจากฝ่ายจัดซือ้ จ่ายสินค้าให้กับฝ่ายขายและ 

จัดทำสมุดคุมสินค้า 

6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



8. งานโภชนาการ 

มีหน้าท่ี 

1. จัดระบบจำหน่ายอาหาร ควบคุมคุณภาพอาหาร ราคาอาหาร ความสะอาดและการใหบ้ริการของ 

แม่ค้าโรงอาหาร นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานยานพาหนะ 

มีหน้าท่ี 

1. ดูแลยานพาหนะตรวจซ่อมบำรุงตามระยะ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา และให้บริการ 

ยานพาหนะแก่บุคลากรในสถานศึกษา 

2. ตรวจสอบ และจัดระบบการใหบ้รกิารยานพาหนะเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย เกิดประโยชน์ต่อ 

ทางราชการ 

3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10. งานชมรมผู้ปกครองและครโูรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

มีหน้าท่ี 

1. ประชุมวางแผนดำเนินงานของชมรมผู้ปกครองและคร ู

2. จัดทำระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานชมรมผู้ปกครองและครู 

3. เก็บรกัษาเงินของชมรมผูป้กครองและครู ให้ถูกต้องตามระเบียบการเกบ็รักษาเงิน 

4. จัดทำรายรบัรายจ่ายเงินของชมรมผู๎ปกครองและครู และรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา ภาค 

เรียนละ 1 ครั้ง 

5. ทุกสิ้นปกีารศึกษา มีการจัดทำบัญชีงบดุล รายงานต่อสมาชิก(ผู้ปกครอง) ในวันประชุมผู้ปกครอง 

11. งานธนาคารขยะ 

มีหน้าท่ี 

1. วางแผนดำเนินงานจัดการธนาคารขยะ 

2. ดำเนินการจัดพื้นที่การคัดแยกขยะ 



3. จัดคณะกรรมการนกัเรียนร่วมดำเนินงานในธนาคารขยะ ดำเนินการเป็นระบบ สะอาด รู้คุณค่า 

และการบรหิารจัดการขยะที่ถูกต้อง 

4. กำกบั ดูแล การดำเนินงานของคณะกรรมการนกัเรียนในการดำเนินการงานธนาคารขยะ 

5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

12. งานลูกจ้าง 

มีหน้าท่ี 

1. มอบหมายการปฏิบัติงานและบันทึกการท างานของนกัการภารโรงและลูกจ้าง 

2. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของนกัการภารโรงและลูกจา้ง 

3. จัดซื้อ จัดหา และบำรุงรกัษาวัสดุอุปกณ์ในการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ้าง 

4. สง่เสรมิ พัฒนา ความรู้ความสามารถของนักการภารโรงและลกูจ้าง 

5. ประเมินผลการปฏิบัตงิานของนักการภารโรง ลกูจ้าง และรายงานผู๎บริหารรบัทราบเป็นระยะๆ 

6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

13. งานธุรการ 

มีหน้าท่ี 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง 

2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดข้ันตอนการดำเนินงานให้มปีระสิทธิภาพโดยนำระบบ 

เทคโนโลยี โดยใช้ ระบบ my office จัดบุคคลรับผิดชอบงานและพัฒนาให้มีความรู๎ ความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานธุรการ ดำเนินงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วประหยัดคุ้มคา่ 

3. รบั - สง่ และลงทะเบียนหนังสือราชการในระบบ My Office ของโรงเรียน ลงเลขที่ออกในระบบ 

My Office ของโรงเรียน ตามลำดับข้ันตอน เพือ่ใหผู้้อำนวยการพิจารณาสัง่การ 

4. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ พิมพห์นังสือราชการ คัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ เก็บรักษา 

ยืม ค้นหาเอกสาร ใหก้ับงานต่าง ๆ และทำลายหนงัสือราชการ เมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสม 

5 นำแฟ้มเสนอผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการหรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดินหนงัสอื แจ้งเวียน 

หนังสือ ราชการ คำสัง่ ประกาศ ให้ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข๎องรับทราบเพือ่ถือปฏิบัต ิ



6. จัดทำรายงานการประชุมประจำเดอืน 

7. ประสานงานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่อง การอนุมัติ อนุญาต สัง่การ เร่งรัด การ 

ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ และทำหน้าที ่

ประสานงานกบั หน่วยงานอื่น 

8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ 

รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ 

หัวหนำ้กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป 

งำนส ำนกังำนกลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป งำนโภชนำกำร 

แผนงำนของกลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป งำนยำนพำหนะ 

งำนพฒันำระบบเครือข่ำยขอ้มูลสำรสนเทศ
และประชำสัมพนัธ์ 

งำนชมรมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ 

งำนธนำคำรขยะ 

งำนลูกจำ้ง 

งำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดลอ้ม 

งำนชุมชนสัมพนัธ์ 

งำนธุรกำร งำนอนำมยัโรงเรียน 

งำนสวสัดิกำรโรงเรียน งำนอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย 



 
 


