
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร



โครงสร้างบริหารงานและการก าหนดภาระงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  

 

  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ มีโครงสร้างการบริหารจัดการในโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
บริหารงาน ประกอบด้วย  

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
5. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  รายละเอียดตามโครงสร้างการบริหารงานได้ก าหนดขอบข่ายและภาระงานดังต่อไปนี้  
 

คณะกรรมการบริหารงาน 

 ๑. นายเจษฎา        ปาณะจ านงค์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวศศิกิติยา   เทพเสนา             รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวล ายงค์     ทองตีบ กรรมการ  
 4. นายอุดม            บุญเกต ุ กรรมการ  
 5. นายสมศักดิ์         แซ่ไล้                  กรรมการ    
 6. นางณิชนันทน์    อุทโท      กรรมการ 
  7. นางอ าพร    จันทร์ดา              กรรมการ  
  8. นางลัดดา    บุญสุวรรณ กรรมการ (นางสาวล ายงค์ ทองตีบ) 
  9. นางฑัณทิกา   บุญเกต ุ กรรมการ 
  10. นางสาวรัชฎาภรณ์     มีเจริญ กรรมการ  
  11. นางสาวคนึงนิตย์  เอกกา กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวฐิติมน    โชคทวีกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
  ๑) บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบการปฏิบัติราชการ               

ของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบบริหารราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒) อ านวยความสะดวกและสร้างขวัญก าลังใจ ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสถานศึกษาให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา

สถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า 
            ๔) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่างๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษา ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

 

๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
           

       ๑.๑ กลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

              ๑.๑.๑ งานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการและการรายงาน 
             หน้าที่และความรับผิดชอบ 

              ๑) รับ – ส่ง หนังสือราชการ เสนอลงนามหนังสือราชการแก่ผู้บริหาร/ผู้ได้รับมอบหมาย  
                        ๒) ประสานงานกับคณะครูผู้บริหาร ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                        ๓) จัดเก็บระบบเอกสารงานวิชาการและหนังสือราชการ  

 

              ๑.๑.๒ งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
      หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑) จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณโครงการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒) เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา สถิติของครู นักเรียนและอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 

                        ๓) น าเสนอข้อมูลและรายงานในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ  

 

               ๑.๑.๓ งานพัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
       หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) วางแผนจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ๒) ด าเนินการ จัดหา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

     ๑.๑.๔ งานวิชาการชุมชน  
        หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) วางแผนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
 ๒) ให้บริการ รับบริการ ร่วมมือกับชุมชน และองค์กรอ่ืนเกี่ยวกับงานวิชาการ งานการศึกษา 
 ๓) สรุปผลการด าเนินงาน 

       ๑.๒ กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

    ๑.๒.๑ งานหลักสูตรสถานศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา  
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับบริบทและความเหมาะสมต่อผู้เรียน  

 ๒) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
           ๓) ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๔) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
           ๕) น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
        ๖) ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
        ๗) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
           ๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร  
      ๙) รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             ๑๐) สรุปผลการด าเนินงาน               



๓ 

 

 

 

   ๑.๒.๒ งานจัดการเรียนการสอนและสอนแทน 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ๑) วางแผนงานด้านวิชาการ 
           ๒) จัดการเรียนการสอนโดยก าหนดให้มีองค์ประกอบต่างๆ และให้เป็นไปตามหลักสูตร 
           ๓) จัดท าตารางสอน ตารางห้องเรียน 
           ๔) จดัท าสมุดบันทึกการเข้าสอนของครูและรายงานสรุปการเข้าสอนของครู 
           ๕) จัดท าสมุดสอนแทนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายงานสรุปการสอนแทน 
           ๖) สรุปผลการด าเนินงาน 
๑.๒.๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร  
 ๒) ควบคุม ดูแล ก ากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา  
 ๓) จัดท าเอกสารแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ๔) ควบคุม ดูแล ก ากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าหลักสูตรชั้นเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้และ สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค  
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๕) ก ากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและ
สอนแทนเมื่อครูในกลุ่ม สาระลาหรือไปราชการ  
 ๖) จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน  
 ๗) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัย 
  ๘) จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้น
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 

       ๑.๓ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
             ๑.๓.๑ งานทะเบียนนักเรียน 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

 ๒) จัดท ารายชื่อนักเรียนและก าหนดเลขประจ าตัวนักเรียนทั้งหมด 
 ๓) จัดท า ปพ.๑ ,ปพ.๒ ,ปพ.๓ รวมถึงเอกสารรับรองผลการเรียน ใบรับรองการเป็น 
 นักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๔) จัดท าหลักฐานการย้ายเข้า – ย้ายออก  
 ๕) ด าเนินการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของนักเรียนและผู้ปกครอง  

        ๖) ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อ 
        ๗) สรุปจ านวนนักเรียนทุกวันที่ 10 ของเดือน และแจ้งให้ครูทุกคนทราบ 
        ๘) แจ้งข้อมูลนักเรียนออกกลางคันกับงานระบบดูแลนักเรียน 



๔ 

 

 

 

             ๙) จัดท า ปพ.๑ ฉบับส าเนา ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ส าหรับสมัครเรียนต่อ  

     ๑.๓.๒ งานวัดผลและประเมินผล 
      หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑) ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตรภาค
บังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒) จัดท าเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล ได้แก่ ปพ.๕, ปพ.๖, แบบประเมินผล
กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด แนะแนว แบบประเมินผล การอ่าน คิด วิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

            ๓) ด าเนินการเกี่ยวกับสอบกลางภาคและปลายภาค  
            ๔) ลงทะเบียนรายวิชา และบันทึกผลการเรียนในระบบ SGS    
            ๕) ด าเนินการสอบแก้ตัวให้นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ 
            ๖) จัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนที่ย้ายเข้าตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
            ๗) จัดท าบัญชีเรียกชื่อ 
            ๘) จัดสอบเข้าเรียนต่อ ม.๑ และ ม.๔ 
            ๙) จัดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ 
        ๑๐) จัดท ารายงานและหลอมรวมผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนชั้น ม.๖ 
             ๑๑) จัดท าข้อมูลนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ แจ้งศูนย์ GPA เพ่ือทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
             ๑๒) จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายภาคและรายปี 
             ๑3) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑4) ส่งเสริมให้ครูด าเนินการแผนการวัดผลและประเมินผล โดยเน้นการประเมิน           

 ตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน 
 ๑5) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
 

        ๑.๔ กลุ่มงานสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
 

    ๑.๔.๑ งานกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
 ๒) ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 ๓) ติดตามการด าเนินงาน 
 ๔) สรุปผลการด าเนินงาน    

 

    ๑.๔.๒ งานสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพ ื่อ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๒) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ 
พัฒนาห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย                 
ห้องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิทยบริการ Resource Center เป็นต้น 



๕ 

 

 

 

๓) จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
สถานศึกษาของตนเอง และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๔) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

        ๕) ให้บริการการใช้สื่อและเทคโนโลยีและดูแลอ านวยความสะดวกในห้องศูนย์ต่างๆ 
        ๖) จัดประกวดสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู  

 

 ๑.๔.๓ งานห้องสมุด 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

    ๑) วางแผน จัดท างบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
       ๓) บริหารจัดการห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยี  หรือห้องสมุดออนไลน์  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดให้มีการใช้โปรแกรม  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.               
(OBEC Library Automation System Version) โดยแบ่งงานออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ งานวิเคราะห์  
ทรัพยากรห้องสมุด งานบริการยืม-คืน งานสถิติและรายงาน งานสนับสนุน และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด 

       ๔) จัดหนังสือตามระบบดิวอี้ 
       ๕) ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด    

       ๖) บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือด้วยตู้บัตรรายการอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๗) จัดซื้อ จัดหาหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายผู้ใช้บริการได้เลือกตามความสนใจ 

       ๘) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่าง
ต่อเนื่อง จัดพ้ืนที่การเรียนรู้ ได้แก่ มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมวารสาร มุมหนังสือพิมพ์ มุมนิทรรศการมุมหนังสือ 
อ้างอิง ฯลฯ 

 9) สรุปผลการด าเนินงาน 
     

 ๑.๕ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
            

    ๑.๕.๑ งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ         
                     ๑) ก าหนดให้ครูจัดท าโครงการสอน/ตรวจโครงการสอน 
                     ๒) ก าหนดให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                           ๒.๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างบูรณาการสอดคล้องกับความต้องการ 
และศักยภาพของผู้เรียน 

        ๒.๒) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

        ๒.๓) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

       ๒.๔) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

        ๒.๕) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุล 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
 



๖ 

 

 

 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน  
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

       ๔)  ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
        ๕)  สรุปผลการด าเนินงาน      
 

    ๑.๕.๒ งานนิเทศการศึกษา  
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ๑) สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในเพ่ือ              
ให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้องก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

        ๒) จัดท าปฏิทินการนิเทศภายใน 
        ๓) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงาน                 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
        4) สรุปรายงานการนิเทศการศึกษา 

 

๑.๕.๓ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
                       ๑) ด าเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดนิทรรศการกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 

        ๒) ด าเนินการให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน และเศรษฐกิจพอเพียง 
                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสัปดาห์ดนตรีและวันอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี 
              ๓) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 
              ๔) งานทัศนศึกษานอกสถานที่ 
        ๕) สรุปผลการด าเนินงาน 

    ๑.๕.๔ งานบริการแนะแนวการศึกษา 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

                      ๑) ประสานงานและร่วมมือกับถาบันการศึกษาต่าง ๆเพ่ือจัดบริการแนะแนวการศึกษาต่อ
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
                  ๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีจัดสอนเสริมเพ่ือเตรียมการสอบ O-Net และ Gat/Pat  
                  ๓) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการน านักเรียนไปสอบ O-Net  
                  ๔) จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ 
                  ๕) วางแผน และประสานงานโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในการ
ออกแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รวมถึงการแนะแนวนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม ให้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  

6) จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

                      ๗)  สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 



๗ 

 

 

 

    ๑.๕.๕ งานการศึกษาพิเศษ 
    หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) ส ารวจนักเรียนที่มีความบกพร่อง และจ าแนกตามประเภทพิการ 
 ๒) จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IEP)  
 ๓) จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยการสอนซ่อมเสริม 
 ๔) ประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน 
 

    ๑.๕.๖ งานจัดซื้อหนังสือเรียน  
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
                        ๑) ด าเนินงานวางแผนการจัดซื้อหนังสือเรียนตามระเบียบพัสดุ  
                        ๒) ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                        ๓) ส ารวจความต้องการหนังสือเรียนจากครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
                        ๔) ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ 
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
                        ๕) จัดประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน 
                        ๖) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขอความเห็นชอบ 
                        ๕) สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 1.6 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมชน 

 ๒) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนางาน
และการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความสมบูรณ์ เรียกใช้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 ๓) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ
สนับสนุน  ให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 ๔) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

  ๕) จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑) วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๒) นิเทศ ก ากับ  ติดตามและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๔) ตรวจสอบ วิเคราะห์ เสนอความเห็นการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
เสนอต่อรองผู้อ านวยการ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 



๘ 

 

 

 

  ๕) เป็นกรรมการและเลขานุการในการพิจารณาความดีความชอบและเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้าง                 
และจัดพิมพ์ผลการประเมินฯ เพ่ือน าเสนอและรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก 
อุตรดิตถ ์
      ๒.๑ กลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
           ๒.๑.๑ งานธุรการและสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑) ด าเนินงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
๒) ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ ท าบันทึก ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ตรวจสอบเรื่องท่ีเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
 ๓)  เก็บรวบรวม รักษาหนังสือและหลักฐานทางราชการ 
 ๔)  อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียนในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 ๕)  ด าเนินการท าลายหนังสือ ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๖)  ประสานงานกับประชาสัมพันธ์ในการแจ้งข่าวสาร ระเบียบ แก่บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
 ๗)  ติดตามเรื่องรายงานที่โรงเรียนต้องรายงานให้ถูกต้องเรียบร้อย ทันเวลาก าหนด 
 ๘)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

           ๒.๑.๒ งานแผนงาน งบประมาณและพัสดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑) จัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณและแผนปฏิบัติการของ            
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒) ก ากับควบคุมดูแลตรวจสอบเพื่อให้เกิดการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ด าเนินการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4) สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5) เก็บรวบรวมทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๒.๑.๓ งานการมาปฏิบัติราชการและการลาของครูและบุคลากร 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑) จัดท าบัญชีลงเวลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบันทึกการลงเวลา
มาปฏิบัติราชการเป็นประจ าทุกวันและรายงานผู้บริหารทราบตามล าดับขั้น 
  ๒) ส ารวจวัน เวลา ปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓) ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่มาปฏิบัติงานในแต่ละวัน  
  ๔) บันทึกข้อมูล ส ารวจ ใบลา น าเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๕) สรุปวันลากิจ ลาป่วย จ านวนครั้ง ของแต่ละเดือนเป็นประจ าและให้เป็นปัจจุบัน 
  ๖) สรุปวันลาประจ าปีงบประมาณ 
  ๗) แจ้งรายชื่อครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ เช่น ลาป่วย ลากิจ ของแต่ละวัน ให้หัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้รับทราบเพื่อเตรียมจัดตารางสอนแทน 

   ๘)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๙ 

 

 

 

  2.1.4 การขออนุญาตไปราชการ/การไปราชการตามค าสั่งโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1) ประสานบุคลาการภายในและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ศึกษา              
ดูงาน/ฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง/การศึกษาต่อ เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

2) วางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ                
โรงเรียนมี โอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น เ พ่ือพัฒนางานในหน้าที่                               
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
   3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความประสงค์ขออนุญาตไปราชการภายใน
ราชอาณาจักร ด าเนินการรับและเขียนใบบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการและเสนอต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนเพ่ือลงนามอนุมัติ และประสานกลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการในล าดับต่อไป 
   4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรกลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการออกค าสั่งโรงเรียนและเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อลงนาม
อนุมัต ิ

 5) สรุปการไปราชการ/การอบรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดท า
สารสนเทศด้านสถิติจ านวนชั่วโมงท่ีบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 

 5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
        ๒.๒ การวางแผนสรรหาอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
              ๒.๒.๑ การวางแผนสรรหาอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
    1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
    2) จัดท าแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
   3) จัดสรรอัตราก าลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของสาย
งานและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

             ๒.๒.๒ การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ๑) จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพ 

 2) การขอก าหนดต าแหน่ง/การเลื่อนขั้นต าแหน่งและการประเมินวิทยฐานะ 
 3) ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อและให้ค าแนะน า

ปรึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น            
เป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
                      4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

        2.2.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออกจากราชการ 
    หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1) ด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อก าหนดและวิธีการของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
   2) การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  



๑๐ 

 

 

 

    2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
    2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์                 
และวิธีการที่ก าหนด  
   3) การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    3.1 เสนอค าร้องขอย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป  
    3.2 กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา       
เพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป  
   4) การลาออกจากราชการของข้าราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการครูผู้ช่วย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
    4.2 รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

  2.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 

   2.3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและบ าเหน็จความชอบ 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1) จัดท าแบบประเมินผลงานข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 

  2) จัดท าข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
   3) จัดท าทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนขั้นเงินเดือนตาม จ. 18  
   ๔) การสรุป รายงานผลและการน าข้อมูลไปใช้การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป 
   ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  2.3.2 งานการจัดท าระบบข้อมูลบุคลากรและทะเบียนประวัติ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ๑) วางแผนพัฒนาการจัดท าแฟ้มประวัติของครูลูกจ้างประจ าอย่างเป็นระบบทันสมัย
สะดวก ต่อการสืบค้นมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    ๒) ด าเนินการจัดท าแฟ้มประวัติของครู  ลูกจ้างประจ า รวมทั้งดูแลข้อมูลเกี่ยวกับ              
การเพ่ิมวุฒิการศึกษาที่ได้รับการลาการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเลื่อน
ต าแหน่ง การปรับวิทยฐานะและการเลื่อนเงินเดือนให้สมบูรณ์และครบถ้วน 

   ๓) จัดท ารายงานประวัติข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน ต าแหน่ง เลขท่ี ต าแหน่งวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน วัน/เดือน/ปีเกิด วัน/เดือน/ปีที่เข้ารับราชการ                  
และวุฒิการศึกษาสาขา วิชาเอกให้สมบูรณ์และครบถ้วน 

  ๔) ให้บริการด้านการขอบัตรประจ าตัวข้าราชการของบุคลากร การขอเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 
  5) ให้บริการด้านการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู 
  ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๑๑ 

 

 

 

   2.3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
      2) ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

3) รวบรวมและจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   
(ชั้นตราล่าสุด) ของบุคลากรในโรงเรียน  

  ๔) จัดท าสรุปการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของบุคลากร 
 ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  2.4 วินัยและการรักษาวินัย  
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 2) เสริมสร้างวินัยและรักษาวินัย  พัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                

มีวินัยในตนเอง   
 3) ป้องกันไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัย 
 4) ถ้ามีการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บันทึกรายงาน

เสนอผู้บริหารเพื่อตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่อไป 
 5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  2.5 งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ  
     2.5.1 งานสวัสดิการและส่งเสริมด้านขวัญ ก าลังใจ  
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

    ๑) จัดบริการเยี่ยมไข้แก่ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย นอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล 

   ๒) ประสานงานกับเจ้าภาพและแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ ในการวางพวงหรีด         
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพของครู บิดา มารดาของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
    ๓) บริการอาหาร/เครื่องดื่มในโอกาสประชุมประจ าเดือนหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 4) จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
การประกาศเกียรติคุณยกย่องความดี การมอบรางวัล ประกาศนียบัตรและเครื่องหมายตอบแทนแก่บุคลากร            
ในโรงเรียน เช่น มอบของขวัญแก่บุคลากรในโอกาสวันส าคัญ วันคล้ายวันเกิด เลี้ยงรับ -ส่งครูย้ายเข้า ย้ายออก               
ครูเกษียณอายุราชการประจ าปี มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีครูผู้มีผลงานดีเด่นฯลฯ 

 5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

         ๒.5.2 งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ๑) ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารและจัดท าโครงการในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบภายใต้ การประสานและการร่วมมือกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาและความต้องการของโรงเรียนเป็นบรรทัดฐานในการพัฒนา 
   2) ก าหนดและด าเนินการจัดการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานส าหรับบุคลากรและ/หรือ 



๑๒ 

 

 

 

น าเสนอ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามที่มีหน่วยงานต่างๆ จัดและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   3) ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ 

 4) ติดตามและควบคุมการใช้เงินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาบุคลากร 
  5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  2.5.3 งานการเสนอเข้ารับรางวัลและประกวดผลงานของครูและบุคลากร 
    หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ๑) ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการ  
      ๒) ด าเนินการส่งผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่จัด 

     ๓) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการในการเสนอเข้ารับรางวัลและการประกวด
ผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่อย่างกว้างขว้าง 
   ๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

       ๑) เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
       ๒) ช่วยก ากับ ดูแลงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้ เป็นไปตามขอบข่ายงาน                     

ที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
       ๓) ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย

มีประสิทธิภาพ 
       ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     ๓.๑ กลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
       ๓.๑.๑ งานธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) จัดท าทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร และหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 ๒) จัดระบบการรับ การส่งหนังสือและติดตามงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 ๓) ท าทะเบียนเก็บเอกสารต่างๆ เป็นหมวดหมู่ วางระบบการสืบค้นเพ่ือความสะดวกและ

รวดเร็วในการค้นหา 
     ๔) ลงทะเบียนหนังสือรับของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ

ราชการ เอกสารประกอบ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ  
      ๕) ด าเนินการท าลายหนังสือ ตามระเบียบของทางราชการ 
     ๖) ประสานงานกับประชาสัมพันธ์ในการออกข่าวสาร ระเบียบ แก่บุคลากรในโรงเรียนทราบ 

  

        ๓.๑.๒ งานพัสดุกลุ่มบริหารงานงบประมาณและการใช้ยานพาหนะ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีพัสดุ – ครุภัณฑ์ ของกลุ่มงานเพ่ือควบคุมวัสดุ

ครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ สามารถตรวจสอบได้ 
 ๒) ตรวจสอบวัสดุ – ครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษาและสิ้นปีงบประมาณ                  
แล้วรายงานต่อเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 



๑๓ 

 

 

 

            ๓) บริหารจัดการ ดูแลการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง และก ากับดูแล การด าเนินงานของ
งานยานพาหนะให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาและตามระเบียบของทางราชการ 

 ๔) ลงทะเบียนและควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของโรงเรียน 

 

            ๓.๑.๓ งานสารสนเทศ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

         ๑) ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
                   ๒) จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

         ๓) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา                   
ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                   ๔) รายงานข้อมูลเช่น  Dmc  e-mes,  e-report , e-mis, โรงเรียนในฝัน และโปรแกรม
อ่ืนๆ ที่ต้นสังกัดร้องขอ 
 

            ๓.๑.๔  งานบริการเครื่องถ่ายเอกสารและการท าส าเนา 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     ๑) เสนอจัดซื้อกระดาษและควบคุมการใช้กระดาษส าหรับส าเนาเอกสาร 
     ๒) รายงานสรุปการถ่ายเอกสารและส าเนาเอกสาร ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
     ๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

      ๓.๒ กลุ่มงานแผนงาน 
 

            ๓.๒.๑ งานการจัดท าแผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียน ข้อมูลครู 
นักเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒) จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) และแผนงบประมาณ 
 ๓) เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ 

ใช้เป็นค าขอตั้งงบประมาณต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔) จัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)  
 ๕) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้อง

สร้างระบบการท างานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)  
หรือที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 

  ๖) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๗) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๘) ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้องขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับสถานศึกษาประเภทที่ ๑ เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วเสนอขอ
โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
 
 



๑๔ 

 

 

 

           ๓.๒.๒ งานการอนุมัติการใช้จ่าย การติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 ๒) จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่มบริหารงาน ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย   
งบประมาณตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด และจัดส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกไตรมาส 
ภายในระยะเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

 ๓) จัดท ารายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

  ๔) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕) วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๖) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้

ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา 

 

          ๓.๒.๓ งานการระดมทรัพยากร บริหารทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้   
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

 ๒) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพ่ือการพัฒนา
การศึกษาให้ ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

 ๓) สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   ๔) จัดท าข้อมูลทรัพยากรเพ่ือเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  ภายนอก
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทั้งท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
ที่เป็นสถานประกอบการ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้บริหารและการจัดการศึกษา 

 ๕) วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาล
และเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๖) กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการ
การใช้ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 

 ๗) ประสานความร่วมมือในการน าทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาสนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
            

    ๓.๓  กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
 

   ๓.๓.๑ งานการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินและการน าส่งคืน 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ๒) ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด              
 ๓) ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS  



๑๕ 

 

 

 

 ๔) น าเงินส่งคลังโดยน าส่งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐            

 ๓.๓.๒ งานการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดท ารายงานตามที่ก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕                          
หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วแต่กรณี 

 ๒) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด คือ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตราและ
วิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 

   ๓) รายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีไปยังส านักงาน             
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

 
 

 ๓.๓.๓ งานการจัดท าบัญชีและทะเบียนการเงิน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดท าบัญชีการเงิน ทะเบียนและแบบรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๑  

          ๒) ลงบัญชี จากรายการรับเงิน–จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงเรียน น ามาลงบัญชีผ่านสมุดเงินสด 
                     ๓) ลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  
 

            ๓.๓.๔ งานสวัสดิการ 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) ดูแลระบบและบริการสวัสดิการของข้าราชการครู เช่น ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 
 ๒) ดูแลค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 ๓) ด าเนินการเรื่องภาษีของหน่วยงาน 
 

     ๓.๔  กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๓.๔.๑ งานการวางแผนจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัสดุ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) วางแผนพัสดุล่วงหน้า ๓ ปี ตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 
 ๒) จัดท าแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการ ให้เป็นไปตาม     

แผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนปฏิบัติงาน)  
 ๓) จัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุ 

โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
 ๔) ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือประกอบการขอตั้งงบประมาณส่งให้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
 ๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดหาพัสดุ ส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

และการประเมินผลผู้ขายและผู้รับจ้าง   
 
 

 



๑๖ 

 

 

 

 ๓.๔.๒ งานการควบคุมดูแลบ ารุงรักษา/ลงทะเบียนและการจ าหน่ายพัสดุ 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ ที่ได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค 
 ๒) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน 
 ๓) ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และจัดให้มีการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ         

ไม่สามารถใช้การได้ ออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ  
 ๔) ด าเนินการขึ้นทะเบียน พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงิน

งบประมาณให้เป็นราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็น
กรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

 ๕) ดูแล บ ารุง รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของโรงเรียน 
 

 ๓.๔.๓ งานการจัดหาจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) ด าเนินการการจัดซื้อพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒) จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ       
กลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 

 ๓) ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่ม            
งานต่างๆ ในการจัดซื้อและเบิกจ่ายพัสดุ 

  ๔) จัดท าเอกสารต่างๆ ของงานพัสดุ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหาร               
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่างๆ 
  ๕) ดูแล บ ารุง รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของโรงเรียน 
   

 ๓.๕ กลุ่มงานการติดตามตรวจสอบและงานตามนโยบาย 
 ๓.๕.๑ งานการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของสถานศึกษา   

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดหารายได้และสินทรัพย์ในส่วนที่จะ

น ามาซึ่งรายได้ของสถานศึกษา 
     ๒) จัดท าแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาในการด าเนินการหารายได้ โดยไม่ขัดต่อ 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

        ๓) จัดท าทะเบียนคุมการเก็บเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 
  

 ๓.๕.๒ งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑. จัดเตรียมข้อมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ         
ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  

 ๒. จัดเตรียม ประสานงานส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ผู้อ านวยการ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างทั่วไป) เพ่ือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในสถานศึกษา 

  ๓. ประชาสัมพันธ์ แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมารับบริการ หรือมาติดต่อโรงเรียน ประกอบด้วย 



๑๗ 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลื อก โรงเรียน       
ในเขตบริการ ผู้มารับบริการ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของบุคลากร และการท างาน
ด้านต่าง ๆ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก  

 ๔. ประชาสัมพันธ์ แนะน าวิธีการ ขั้นตอน ช่องทางเข้าระบบการประเมิน ITA Online  
เช่น QR code หรือ Web responsive ที่เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน หรือการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน               
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมารับบริการ หรือมาติดต่อ สามารถเข้าสู่ระบบการประเมิน ITA Online ได้ด้วยตนเองให้
ผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจัดท า รวบรวม เอกสารหลักฐาน และประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก ตามกรอบการประเมิน ITA ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
 
 
 

 ๓.๕.๓ งานตรวจสอบภายใน  
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

      ๑) ควบคุมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายรับเงินทุกประเภท 
      ๒) ติดตามการบริหาร การเงิน การจัดท าบัญชี ทะเบียนคุมประเภทต่างๆ ทั้งการเงินและ

พัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
      ๓) ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 ๔) ตรวจสอบและรายงานการใช้เงิน และผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ 
 ๕) ดูแลการรับเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษา และเงินรายได้สถานศึกษา 
 ๖) ตรวจสอบการจัดท าบัญชีการเงินทุกประเภท 
 

 ๓.๕.๔ งานนโยบายของรัฐในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

      ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา 
      ๒) น าเสนอแผนปฏิบัติการการใช้งบประมาณในส่วนของหนังสือเรียน เครื่องแบบ อุปกรณ์           

 การเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๓) รายงานผลการด าเนินงาน 

 

๔. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
          ๑) เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
          ๒) ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทิน                     
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
          ๓) ก ากับ นิเทศ ติดตามงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนทุกแผนงาน/โครงการ 
และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบแบบแผนและระเบียบของทางราชการ 
          ๔) ก ากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เสนอความ
คิดเห็นเพื่อปฏิบัติหรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

 

     ๔.๑ กลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและงานปกครอง 

             ๔.๑.๑ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ  

 ๑) รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ 
เก็บหนังสือราชการ 
         ๒) ประสานงาน เร่งรัด ติดตามงาน กรณีที่มีหนังสือเข้ามายังกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนเพื่อให้บุคลากรด าเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด  
          ๓) วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
          ๔) จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
          ๕) จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ท าหนังสือคู่มือนักเรียน 
          ๖) เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

          ๗) รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ตกเกณฑ์  
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๘) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน 
(คณะกรรมการ) 

          ๙) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียน
ทราบโดยทั่วกัน 
            ๑๐) ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ๑๑) ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 

 

             ๔.๑.๒ งานแผนและพัสดุกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดท าแผนหรือโครงการขอใช้งบประมาณและแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารงานฯ 
          ๒) ก ากับควบคุมดูแลตรวจสอบเพื่อให้เกิดการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มบริหารงาน      

กิจการนักเรียน 
  ๔) เก็บรวบรวมทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

    ๕) ด าเนินการเสนอจัดซื้อจัดจ้างจัดซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     ๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

           ๔.๑.๓ งานการปกครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในระดับสายช้ัน 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ๑) ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    ๒) เป็นกรรมการจัดครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 
   ๓) เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนกับครูท่ีปรึกษาในระดับชั้น 
   ๔) ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียน  ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ 
   ๕) ด าเนินการปกครองนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาให้เป็นไป
ตามแผนงานและโครงการที่วางไว้ 
    ๖) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง



๑๙ 

 

 

 

นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
   ๗) ดูแล สวัสดิการของนักเรียนในระดับชั้น 
    ๘) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียน หาทางป้องกันมิให้
นักเรียนประพฤติ หรือกระท าผิดระเบียบของโรงเรียน 
   ๙) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี 
    ๑0) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้น 
      ๑๑) จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูในระดับ PLC เพ่ือเตรียมการปฏิบัติงานแก้ไข
ปัญหาของระดับชั้น 
             ๑๒) จัดประชุม อบรมนักเรียนในระดับชั้นประจ าสัปดาห์ 
             ๑๓) ให้การบริการด้านการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน        
การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม    

    ๑๔) ดูแล ควบคุมพฤติกรรม การมาสายของนักเรียน 
     ๑๕) ร่วมประชุมเพ่ือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน 
    ๑๖) บันทึกข้อมูลสถิติต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 
             ๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๔.๑.๔ งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ๑) จัดท าเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๒) รวบรวมข้อมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓) สรุปผลการประเมิน น าเสนอผู้บริหาร 

     ๔.๒ กลุ่มงานการเสริมสร้างวินัยและดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม  
 ๒) จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 ๓) จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
 ๔) ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียนของนักเรียน 
   ๕) ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
   ๖) ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนและฝา่ยแนะแนวของโรงเรียน รว่มแก้ไข นักเรียนที่มี

ความประพฤติไม่เหมาะสม 
   ๗) ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 ๘) จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 
 ๙) ดูแลการจัดกิจกรรมประชุมนักเรียนรายสัปดาห์ กิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมหน้าเสาธง 
  ๑๐) จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
  ๑๑) การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๒๐ 

 

 

 

    ๔.๓ กลุ่มงานเสริมทางทักษะชีวิตและป้องกันยาเสพติด 

   ๔.๓.๑ งานป้องกันยาเสพติดและโรงพักจ าลอง 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑) จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ    
    ๒) ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
    ๓) การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง  
    ๔) การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย  
    ๕) การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
    ๖) ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์  
    ๗) ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
    ๘) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด  
    ๙) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
   ๑๐) การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

             ๑๑) จัดท าค าสั่งโรงพักจ าลอง ควบคุม ดูแลและจัดระเบียบโรงพักจ าลองของโรงเรียน  
             ๑๒) การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
             ๑๓) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๔.๓.๒ งานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและทูบีนัมเบอร์วัน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๑) จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
     ๒) จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน 
     ๓) จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

      ๔.๔ กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตย
โรงเรียน 

  ๒) จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ๓) ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน                  

ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๔) สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
      ๕) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ ๑ ครั้ง  
      ๖) ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/ 
โครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
      ๗) ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน              
ให้อยู่ในขอบข่ายและบทบาทที่เหมาะสม โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามและระเบียบของโรงเรียน 
     ๘) ประสานกับนักเรียนในการสร้างความเข้าใจในกิจกรรมและภารกิจของโรงเรียน  
 ๙) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

        ๑๐) ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา/  



๒๑ 

 

 

 

 พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
         ๑๑) ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
         ๑๒) น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
                       ๑๓) ประสานด าเนินงานกิจกรรมนักเรียนกรณีพิเศษตามข้อสั่งการและนโยบายของรัฐ 
         ๑๔) บันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน 
         ๑๕) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน     
และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

        ๑๖) ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
         ๑๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

 ๔.๕  กลุ่มงานกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้าน
วิชาการและกิจกรรม เช่น มอบรางวัลคนดีศรีเมืองตรอน เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดี                    
ด้านต่างๆ 

  ๒) ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณ
โรงเรียน เรื่องความสะอาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

  ๓) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
 ๔) จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา 
 ๕) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๖) จัดกิจกรรมศูนย์คุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๗) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๘) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.6 กลุ่มงานห้องเรียนสีขาว 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1) ด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.7 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง    
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
    ๑) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

           ๒) จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
           ๓) จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
           ๔) ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
           ๕) ติดตาม สรุปประเมินผล และรายงานการด าเนินงานโครงการต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 6) แนะแนวเพ่ือการแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
           ๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 

 

 

 

 ๕. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑) รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพ่ือก ากับ ดูแล ติดตาม                  

ในสายงานที่รับผิดชอบ 
  ๒) ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการเพ่ือให้

งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓) ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ                          

ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  ๔) เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านบริหารงานทั่วไปให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
  ๕) พิจารณาความดีความชอบของครูในกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อเสนอต่อรอง

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  ๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

     ๕.๑ กลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
           ๕.๑.๑ งานธุรการ และงานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารงานทั่วไป  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า–ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
      ๒) จัดท าค าสั่งและจดหมายเวียนเรื่องต่างๆ เพ่ือแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
       ๓) เก็บ หรือท าลายหนังสือ เอกสารต่างๆตามระเบียบงานสารบรรณ 

       ๔) รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและเวียนให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
       ๕) ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการและหน่วยงานอื่น  

       ๖) ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการอ้างอิง  
       ๗) ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่างๆของโรงเรียน 
       ๘) บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน 
       ๙) จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม 
     ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

            ๕.๑.๒. งานสวัสดิการนักเรียน/บริจาคสาธารณประโยชน์ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ        

 ๑) เก็บรวบรวมเงินท าบุญจากครู และ นักเรียน เป็นรายเดือน ตามข้อตกลง แล้วน าเงิน
เข้า บัญชีในบัญชีเงินท าบุญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 

  ๒) ประสานงานและด าเนินการร่วมท าบุญกับหน่วยงานอ่ืนๆและร่วมท าบุญกับนักเรียน  
ผู้ปกครอง นักเรียนที่เสียชีวิต ตามงบประมาณที่ก าหนดโดยข้อตกลงของโรงเรียน 

 
 
 
 

 



๒๓ 

 

 

 

     ๕.๒ กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
           ๕.๒.๑ งานอาคารสถานที่ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ         

 ๑) วางแผนก าหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่                     
และสภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ แม่บ้านท าความสะอาด         

 ๒) วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคาร
เรียน และอาคารประกอบ  เช่น ห้องเรียนห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอกับการใช้บริการของโรงเรียน 

 ๓) จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ 
ห้องพิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

 ๔) จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
 ๕) จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่าง         

ให้อยู่ในสภาพดี  ดูแลสีอาคารต่างๆ ให้เรียบร้อย  มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ  
 ๖) ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์  โต๊ะ เก้าอ้ี                  

และอ่ืนๆให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
 ๗) ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
 ๘) ติดตาม ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้าน                

การดูแล รักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
 ๙) ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
   ๑๐) ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์

และความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
  ๑๑) อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ            

จัดท าสถิติการให้บริการและรวบรวมข้อมูล        
 
  ๑๒) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา        
  ๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๕.๒.๒ งานการสาธารณูปโภค 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดท าแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
 ๒) จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
 ๓) ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
 ๔) จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 ๕) มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องกรองน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า  

ตู้โทรศัพท์  และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
  ๖) จัดท าป้ายค าขวัญ ค าเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
 ๗) ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์ 
 ๘) ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีช ารุด 
 ๙) ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดี  และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
   ๑๐) ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

              ๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๒๔ 

 

 

 

 

         ๕.๒.๓ งานดูแลยานพาหนะ และงานเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ๑) จัดท าแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะ              
แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ           

๒) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาจัด                  
และให้ บริการพาหนะแก่บุคลากร 

  ๓) ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
 ๔) ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา                 

ให้ค าแนะน า เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  ๕) ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

        ๕.๒.๔ งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) จัดท าแผนงาน/โครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของโรงเรียน 
 ๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยให้ความรู้นักเรียน คร ูและบุคลากร 
 ๓) ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยใช้การได้และปลอดภัย

ตลอดเวลา ให้ค าแนะน า เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 ๔) ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย  
 ๕) ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

           ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

     ๕.๓ กลุ่มงานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  
 

 ๕.๓.๑ งานสุขาภิบาล 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
             ๑) จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินปฏิบัติงานห้องน้ าห้องส้วม 
            ๒) ควบคุม ดูแล และจัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
         ๓) ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อ านวยการ 
         ๔) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๕.๓.๒ งานสิ่งแวดล้อม  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ๒) ท างานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๓.๓ งานอนามัยโรงเรียน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ  

 ๑) ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียน                       
ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 



๒๕ 

 

 

 

 ๒) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงาน              
ด้านอนามัยโรงเรียน 
    ๓) ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

     ๔) จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อม                  
และใช้การได้ทันที 
    ๕) จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

    ๖) จัดระบบการปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และนักการภารโรงในกรณีเจ็บป่วย     
และน าส่งโรงพยาบาลตามความจ าเป็น 
   ๗) จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
   ๘) จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
   ๙) ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรยีนหรือชุมชนใกล้เคียง 
   ๑๐) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
   ๑๑) ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
   ๑๒) ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
          ๑๓) ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นๆ หรือกิจกรรมของโรงเรียน                   
ตามโอกาสที่สมควร 

  ๑๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย           
จัดตั้งชมรมชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข 

  ๑๕) จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียนและประจ าป ี
  ๑๖) รับผิดชอบงานเพศศึกษาและโรคเอดส์ 

    ๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๕.๓.๔ งานโรงอาหารและโภชนาการ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดท าแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานงานโภชนาการ 
 ๒) ดูแลคุณภาพอาหารน้ าดื่มให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและควบคุมราคาให้อยู่ในอัตรา            

ที่เหมาะสม 
 ๓) แก้ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานโภชนาการ

ของโรงเรียน 
 ๔) จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้บริโภค

อาหารอย่างถูกสุขลักษณะ 
 ๕) จัดให้มีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยกิจกรรมชุมนุม อย.น้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖) ติดตามประเมินผลสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอกลุ่มบริหารงานทั่วไปและผู้อ านวยการ 
 ๗) ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ 
 ๘) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

   ๕.๔ กลุ่มงานทุนการศึกษา 

           ๕.๔.1 งานทุนการศึกษาและปัจจัยนักเรียนยากจนขาดแคลน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) คัดเลือกนักเรียนรับทุนวันไหว้ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 



๒๖ 

 

 

 

 ๒) คัดเลือกนักเรียนรับทุนจากหน่วยงานภายนอก 
      ๓) พานักเรียนไปรับทุนตามสถานที่ต่างๆ 

      ๔) รายงานและดูแลนักเรียนทุนต่อเนื่อง เช่น ทุนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐  
(ม.ท.ศ.) ทุนสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ ทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า  
                      ๕) ทุน ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช  ทุนมูลนิธิบางกอกโพสต์ 
      ๖) คัดเลือกนักเรียนรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ม. ต้น 
     ๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

           ๕.๔.2 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ๒) การพิจารณาทุนการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 
 ๓) ด าเนินงานเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 
 

     ๕.๕ กลุ่มงานบริการและชุมชน 
 ๕.๕.๑ งานสหกรณ์โรงเรียน 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) จัดท าแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานกิจกรรมสหกรณ์ให้เป็นไปตาม

ระเบียบว่าด้วยการให้บริการของสหกรณ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 ๒) จัดซื้อและจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 ๓) จัดท าทะเบียนตรวจสอบสินค้าคงเหลือในแต่ละวันเพ่ือการจัดหาสินค้าที่หมดเข้าสหกรณ์โรงเรียน 
 ๔) จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและบัญชีทุกประเภทที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
 ๕) จัดให้มีคณะผู้รับผิดชอบตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการของสหกรณ์โรงเรียน                
 ๖) เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ 
 ๗) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอเลขานุการคณะกรรมการ 

สหกรณ์โรงเรียนเพื่อรายงานประธานกรรมการทุกสัปดาห์ 
 ๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๕.๕.๒ งานบริการและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการ
สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 

 ๒) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพ่ือน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับโรงเรียนและบริการสาธารณะ 

 ๓) ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และวิชาการ 
 ๔) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้

และจัดนิทรรศการ  
 ๕) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เกี่ยวกับชุมชน 
 ๖) สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ            
 ๗) ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ                

และเอกชนในด้าน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 



๒๗ 

 

 

 

 ๘) รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ           
 ๙) ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
   ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๕.๕.๓ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี  
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) แผนงาน/โครงการปฏิทินปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 
 ๒) จัดซื้อจัดหาผลิตสื่อทัศนูปกรณ์ให้ครบตามเกณฑ์ 
 ๓) จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสมสะดวกและปลอดภัย 
 ๔) จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
 ๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะนาวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์มีเอกสารแนะน า 
 ๖) บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนและนอกสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 ๗) จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
 ๘) จัดบริการและสนับสนุนการประชุมสัมมนาและการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่างๆ 
 ๙) จัดให้มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
   ๑๐) จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
   ๑๑) ควบคุมดูแลรักษาระบบแสงเสียงภายในโรงเรียนและการให้บริการแก่ชุมชนตามโอกาสอันควร 
   ๑๒) จัดท าบันทึกและสถิติตลอดจนคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
   ๑๓) จัดท าแบบฟอร์ม/ตารางการใช้บริการงานโสตฯ และจัดท าสมุดบันทึกการให้บริการประจ าวัน 
 

 ๕.๕.๔ งานธนาคารโรงเรียนและประกันชีวิต 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดท าแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีงานธนาคารโรงเรียน 
 ๒) จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังทัศนคติในการออมทรัพย์ 
 ๓) จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบและให้ปฏิบัติเป็นปกตินิสัย 
 ๔) จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออมทรัพย์สามารถ                        

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) ประสานงานกับธนาคารออมสิน สาขาตรอน 
 ๖) ให้บริการรับฝาก ถอนเงินให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 ๗) จัดท าบัญชีเงินฝากเป็นรายบุคคลและแจ้งดอกเบี้ยเงินฝากให้สมาชิกทราบเป็นระยะ 
 ๘) ติดตามประเมินผลสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอกลุ่มบริหารงานทั่วไปและผู้อ านวยการ 
 ๙) ด าเนินงานประกันชีวิตให้กับนักเรียน 

   ๕.๗  กลุ่มงานส านักงานอ านวยการ 

           ๕.๗.๑ งานอ านวยการ 
                   ๑. งานธุรการและสารบรรณโรงเรียน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ๑) ด าเนินงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ 

  ๒) รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก และทะเบียนคุมเอกสารต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและองค์กรภายนอกอ่ืนๆ ให้เรียบร้อย ตรวจสอบได้ 



๒๘ 

 

 

 

  ๓) ประสานงาน จัดส่งเอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงาน กลุ่มบริหารงานต่างๆเพ่ือ
ด าเนินการให้ถูกต้องและรวดเร็ว 

  ๔) จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือใช้ด าเนินการ
บริหารงานโรงเรียน (บันทึกการประชุมต่างๆ ร่างค าสั่งเวรประจ าวัน ฯลฯ ร่างหนังสือและเอกสารของทางราชการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารหรือเอกสารที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของกลุ่มงานอ่ืนๆ) 

  ๕) เป็นผู้ช่วยของเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
  ๖) จัดระบบการเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็นระบบ 

  ๗) ประสานงานกับสารบรรณกลุ่มบริหารงานต่างๆ และด าเนินการท าลายหนังสือทาง
ราชการ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

  ๘) ด าเนินการประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการอย่างเป็นปัจจุบัน 

  ๙) ดูแล อ านวยความสะดวก ในการต้อนรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ   
      ๑๐) ดูแลวัสดุอุปกรณ์และให้บริการด้านปฏิคมต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

                       ๒. งานการวางแผนบริหารและงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ  
       ๑) ประสานงานกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียน 
       ๒) ประสานงานกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
ข้อมูลที่เก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 

  ๓) ก ากับติดตาม ดูแล ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา อ านวยความ
สะดวก โดยประสานงานกับทุกฝ่ายงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

                     ๓. งานการควบคุมภายใน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ๑) ประสานงานด้านข้อมูลต่าง  ๆกับทุกกลุ่มงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล หลักฐานการควบคุมภายใน 
      ๒) ด าเนินการจัดระบบการควบคุมภายใน รวบรวมเอกสาร ข้อมูล 
      ๓) จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบของทางราชการ 
      ๔) จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 
 

 ๔. งานประชาสัมพันธ์ 
 

 4.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ๑) พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ทันสมัย มีระบบการเข้าถึงที่เป็นสาธารณะ 

      ๒) น าเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน                
และกลั่นกรองความเหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 

 ๓) ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน (ข้อมูลผู้บริหาร 
ครู คณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ) และข้อมูลอื่นๆ โดยปรับปรุงให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 



๒๙ 

 

 

 

 ๔) ให้บริการกับคณะครูและบุคลากรในการท าข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 ๕) รวบรวมข้อมูลและจัดท า VTR แนะน าโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เพ่ือน าเสนอใน
เว็บไซต์ของโรงเรียนและน าเสนอโอกาสต่างๆ   

 ๖) บันทึกและรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย วิดีโอ เนื่องในโอกาสต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูล                   
ของโรงเรียน 

  4.2 งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๑) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนเสนอในรูปแบบต่างๆ 

     ๒) ประสานงานกับงานพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนและองค์กรต่างๆ เพ่ือเสนอข้อมูล 
ข่าวสารของทางโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

     ๓) เป็นพิธีกร เนื่องในโอกาสต่างๆ  
     ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

  




