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บุคลากรกลุ7มบริหารงานบริหารท่ัวไป   

ปKการศึกษา 2565 

 

หัวหน$ากลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไป  นางอมรรัตนL  พิกุลทอง 

1. งานสำนักงานกลุ3ม   นางสาวหทัยรัตนL  ศรีจันทรL   

2. งานสารบรรณ    นางสาวหทัยรัตนL  ศรีจันทรL  , นางสาวจุไรรัตนL ทองยอด 

3. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล$อม  นายทัศนLพล  บุญศรี , นายโยธิน  ปล$องไหม 

4. งานประชาสัมพันธL   นางสาวกฤติมา  แก$วประเสริฐ , นายโยธิน ปล$องไหม 

นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก 

5. งานโสตทัศนศึกษา   นายโยธิน  ปล$องไหม , นางสาววิลาวัลยL นุวรรณ 

6. งานห$องสมุด    นางสุมาลัย  รอดสวัสด์ิ  , นางสุพัฒตรา  แคล$วภัย  

นางสาวจิราภรณL  โพธ์ิวงศLศรี 

7. งานอนามัยโรงเรียน   นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก$ว , นางพวงผกา ไชยจิตรL 

นางสาวจิราภรณL  โพธ์ิวงศLศรี 

8. งานโภชนาการ    นางสาวอรวลี  เทพรักษL , นางสาวหทัยรัตนL  ศรีจันทรL   

9. งานสวัสดิการร$านค$า    นางอมรรัตนL  พิกุลทอง  

10. งานคณะกรรมการสถานศึกษา  นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก  

11. งานสาธารณูปโภค   นางอมรรัตนL  พิกุลทอง  

12. งานยานพาหนะ    นางอมรรัตนL  พิกุลทอง 

13. งานรักษาความปลอดภัย   นางสาวอรวลี  เทพรักษL 

14. งานข$อมูลสารสนเทศ   นางสาววิลาวัลยL นุวรรณ 

15. งานระบบเทคโนโลยีโรงเรียน           นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา , นางสาววิลาวัลยL นุวรรณ 

16. เลขานุการผู$อำนวยการโรงเรียน  นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก 

      

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอบข7ายงานกลุ7มบริหารงานบริหารท่ัวไป 

 

เปaนภารกิจหน่ึงของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส3งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให$บรรลุตามนโยบาย  

และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกำหนดให$มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีขอบข3ายงานดังน้ี  

 

หัวหน*ากลุ7มบริหารงานบริหารท่ัวไป 

หน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

1. เปaนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. ส3งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการปฏิบัติงานของกลุ3มบริหารงานท่ัวไปให$มีประสิทธิภาพโดย 

เน$นการมีส3วนร3วม 

3. จัดทำคู3มือการปฏิบัติงานในกลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไป 

4. วางแผนและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามให$การดำเนินงานต3างๆของกลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไป 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุเปgาหมายและจุดเน$นของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ/สพม.นศ. และของ

โรงเรียน 

5. ส3งเสริมสนับสนุนครู และบุคลากรให$มีความรู$ ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุ3มบริหารงาน

บริหารท่ัวไปอย3างมีประสิทธิภาพ 

  6. ประสานงานให$ความช3วยเหลือ ช3วยแก$ไขปiญหา และเปaนท่ีปรึกษาให$ครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

กลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไปอย3างมีประสิทธิภาพ 

  7. สรุป รายงานผลการดำเนินงานของกลุ3มบริหารงานท่ัวไป และจัดทำเอกสาร สรุปผลการดำเนินงาน

ของกลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไปเสนอผู$บริหารทราบ 

8. ปฏิบัติงานร3วมกับกลุ3มบริหารงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$องหรือได$รับมอบหมาย เพ่ือให$การดำเนินงานเปaนไป 

ตามเปgาหมายท่ีกำหนด 

  9. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 

งานสำนักงานกลุ7มบริหารงานบริหารท่ัวไป 

1. งานสารบรรณกลุ7มบริหารงานบริหารท่ัวไป     มีหน$าท่ีรับผิดชอบในขอบข3ายต3อไปน้ี 

    1.1 จัดหา-จัดซ้ือทรัพยากรท่ีจำเปaนในสำนักงานกลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไป 

    1.2 จัดทำทะเบียนรับ–ส3ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ   

สำนักงานให$เปaนหมวดหมู3มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค$นหาเร่ืองได$อย3างรวดเร็ว 

    1.3 จัดส3งหนังสือราชการ  เอกสารของกลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไป  ให$งานท่ีรับผิดชอบและติดตาม

เร่ือง เก็บคืนจัดเข$าแฟgมเร่ือง 

    1.4 จัดพิมพLเอกสารและจัดถ3ายเอกสารต3าง ๆ ของกลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไป เช3น บันทึกข$อความ   

แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำส่ัง 



 
 

    1.5 ประสานงานด$านข$อมูลและร3วมมือกับกลุ3มบริหารงานต3าง ๆ ในโรงเรียน เพ่ือให$เกิดความ 

เข$าใจและร3วมมืออันดีต3อกันในการดำเนินงานตามแผน 

    1.6 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติงานกลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไปให$มีประสิทธิภาพ 

     1.7 ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

2. งานพัสดุกลุ7มบริหารท่ัวไป 

            2.1 ประสานงานในกลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไป วางแผน จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑLท่ีจำเปaนในการ

ซ3อมแซมอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และอุปกรณLอำนวยความสะดวกในการทำงานต3างๆโดยประสานงานกับ

พัสดุโรงเรียน    

            2.2 จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ3ายวัสดุ  ยืมวัสดุให$ถูกต$องมีระบบและเปaนปiจจุบัน 

           2.3 ให$บริการแบบฟอรLมและเอกสารต3าง ๆ ท่ีเก่ียวข$องในการขอซ3อม ขอใช$วัสดุครุภัณฑLต3างๆ 

    2.4 ติดตามการปรับซ3อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ  ครุภัณฑLให$มีอายุการใช$งานยาวนาน 

            2.5 ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปoการศึกษาและรายงานต3อผู$เก่ียวข$อง 

            2.6 ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

3. งานแผนงานกลุ7มบริหารท่ัวไป 

           3.1 ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ3ม

บริหารงานบริหารท่ัวไป เสนอผู$บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

            3.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ3มบริหารท่ัวไป ให$สอดคล$องกับนโยบายของโรงเรียนและ

เกณฑLประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 

           3.3 กำกับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให$เกิดการดำเนินงานให$เปaนไปตามแผน 

           3.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียน และงานต3างๆในกลุ3ม  ในการใช$งบประมาณตามแผน  

     3.5 รวบรวมผลการประเมินงานต3างๆ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ

กลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไป 

           3.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได$รับมอบหมาย 

4. งานสารสนเทศกลุ7มบริหารท่ัวไป 

    4.1 ประสานงานด$านความร3วมมือเก่ียวกับข$อมูลกับงานต3าง ๆ  เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข$อมูล

สารสนเทศท่ีถูกต$องเหมาะสมและทันสมัยท่ีจะบ3งบอกถึงสภาพปiญหาความต$องการ 

    4.2 จัดทำเอกสารเผยแพร3ข$อมูลให$กลุ3มบริหารงาน ได$ใช$ประโยชนLในการวางแผนแก$ปiญหาหรือ

พัฒนางานในกลุ3มบริหารงานต3อไป 

    4.3 รวมรวบข$อมูลสารสนเทศและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต3ละงาน สรุปเปaนรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของกลุ3มบริหารงานบริหารท่ัวไป ของแต3ละปoการศึกษา. และร3วมมือกับสารสนเทศของ

โรงเรียน  เผยแพร3งานของกลุ3มบริหารท่ัวไป 

          4.4 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได$รับมอบหมาย 

 



 
 

งานสารบรรณ 

   มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

  1. ลงทะเบียนหนังสือเข$า–ออก  และจัดส3งหนังสือเ/เอกสารให$กลุ3มงาน/หน3วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข$อง

ทราบให$เปaนปiจจุบัน  

  2. จัดทำคำส่ังและจดหมายเวียนเร่ืองต3าง ๆ เพ่ือแจ$งให$กับครูและผู$เก่ียวข$องได$รับทราบ 

  3. เก็บ หรือทำลายหนังสือ เอกสารต3างๆตามระเบียบงานสารบรรณ 

  4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข$อบังคับ ประกาศ คำส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข$องให$เปaนปiจจุบัน

อยู3เสมอ และเวียนให$ผู$ท่ีเก่ียวข$องทราบ 

  5. ร3างและพิมพLหนังสือออก หนังสือโต$ตอบถึงส3วนราชการ และหน3วยงานอ่ืน  

  6. ติดตามเอกสารของฝqายต3างๆ ท่ีเก่ียวข$องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใช$เปaนข$อมูลในการ

อ$างอิง  

  7. ประสานงานการจัดส3งจดหมาย ไปรษณียL พัสดุและเอกสารต3าง ๆ ของโรงเรียน 

  8. ควบคุมการรับ–ส3ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 

  9. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพLท่ีมีมาถึงโรงเรียน 

  10. จัดหนังสือเข$าแฟgมเพ่ือลงนาม 

11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงานและโครงการ/กิจกรรม 

 12. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 

งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล*อม   

   มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี         

      1. วางแผนกำหนดงาน /โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาด$านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล$อม 

ภายในโรงเรียนให$สะอาด  สวยงามเปaนระเบียบ 

      2. วางแผนร3วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร$างอาคารเรียน และ

อาคารประกอบ เช3น  ห$องเรียน  ห$องปฏิบัติการ  ห$องบริการให$เพียงพอ กับการใช$บริการของโรงเรียน 

3. กำหนดแนวปฏิบัติการใช$อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 

      4. จัดซ้ือจัดหาโตzะเก$าอ้ี และวัสดุอุปกรณLบำรุงดูแลรักษาอาคารสถานท่ีให$เพียงพอ และดูแล

สภาพแวดล$อมของโรงเรียนให$อยู3ในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัยและใช$งานได$อย3างมีประสิทธิภาพ   

     5. จัดเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดต้ังในท่ีท่ีใช$งานได$สะดวกใช$งานได$ทันที 

     6. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน  อาคารเรียน  และอาคารประกอบให$สวยงาม  สะอาด  และร3มร่ืน 

    7. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ3อมแซมอาคารสถานท่ี  ครุภัณฑL  โตzะ  เก$าอ้ี และอ่ืนๆ ให$อยู3ใน

สภาพท่ีเรียบร$อย 

    8. บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล$อมของสถานศึกษาให$อยู3ในสภาพท่ี

ม่ันคง  ปลอดภัย เหมาะสมพร$อมท่ีจะใช$ประโยชนL 



 
 

    9. ติดตามตรวจสอบการใช$อาคารสถานท่ี  และสภาพแวดล$อมของโรงเรียนเพ่ือให$เกิดความคุ$มค3าและ

เอ้ือประโยชนLต3อการเรียนรู$ 

     10. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน3ายพัสดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 

    11. ประสานงานกับหัวหน$าอาคาร โดยนำข$อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให$ทันเหตุการณLและความ

ต$องการของบุคลากรในโรงเรียน 

    12. อำนวยความสะดวกในการใช$อาคารสถานท่ีแก3บุคคลภายนอก รวมท้ังวัสดุอ่ืนๆ จัดทำสถิติการ

ให$บริการและรวบรวมข$อมูล        

13. มอบหมายงาน ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน และบันทึกการทำงานของนักการภารโรงและลูกจ$าง 

14. กำหนดหน$าท่ี มอบหมายงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ$างให$เปaนไป 

อย3างมีประสิทธิภาพ        

15. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงาน และโครงการ/กิจกรรม 

16. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได$รับมอบหมาย 

 

งานประชาสัมพันธX 

  มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

   1. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสัมพันธLให$สอดคล$องกับนโยบายและ

จุดประสงคLของโรงเรียน 

   2. ให$บริการข3าวสารต3าง ๆ  การประกาศเสียงตามสาย  ปgายประชาสัมพันธLแก3บุคลากรในโรงเรียน 

และชุมชน   

3. ประสานงาน ร3วมมือกับกลุ3มสาระฯ และงานต3าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานด$านประชาสัมพันธL 

 4. ให$บริการต$อนรับบุคคลภายนอก ผู$ปกครอง และชุมชน ท่ีมาติดต3อกับทางโรงเรียน 

 5. ประกาศข3าวสารของกลุ3มสาระฯ หรือข3าวทางราชการให$บุคลากรในโรงเรียนทราบ 

  6. ประสานงานด$านประชาสัมพันธLท้ังในและนอกโรงเรียน พร$อมจัดกิจกรรมส3งเสริมการประชาสัมพันธL 

และสร$างเครือข3ายการประชาสัมพันธLอย3างหลากหลายทันสมัย 

 7. เปaนหน3วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต3าง ๆ ของโรงเรียน 

 8. จัดทำ เผยแพร3ข$อมูลข3าวสารและผลงานการดำเนินงานโรงเรียนของโรงเรียนในรูปแบบต3างๆ สม่ำเสมอ

เปaนปiจจุบัน 

 9. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงานและโครงการ/กิจกรรม 

  10. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 

 

 

 



 
 

งานโสตทัศนศึกษา 

    มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี         

  1. ส3งเสริม  สนับสนุน  อำนวยความสะดวกในการใช$โสตทัศนูปกรณLและเทคโนโลยี 

2. ให$บริการและอำนวยความสะดวกและในการใช$อุปกรณLโสตทัศนูปกรณLด$านต3างๆ แก3ครู  บุคลากร 

และนักเรียน รวมท้ังให$บริการชุมชนตามท่ีได$รับมอบหมาย 

3. จัดหา ซ3อมบำรุงรักษา และควบคุมการใช$ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

4. จัดเก็บข$อมูลทางสถิติในการให$บริการด$านต3างๆ 

5. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑL งานโสตฯให$ถูกต$องและเปaนปiจจุบัน 

 6. ดูแล  ปรับปรุง  อุปกรณLโสตฯ ห$องประชุมให$ใช$งานได$ดี และสะดวกในการใช$ 

7. บริการตัดต3อวีดีโอ ทำส่ือต3างๆ ท่ีได$รับมอบหมายของโรงเรียน 

8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงาน และโครงการ/กิจกรรม 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได$รับมอบหมาย 

 

งานห*องสมุด 

  มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี         

 1. จัดหา/จัดซ้ือหนังสือท่ีทันสมัย  และมีประโยชนLสูงสุดให$นักเรียน ครูและบุคลากร ได$ศึกษาค$นคว$า 

2. จัดตู$/ช้ันวางหนังสือให$เปaนหมวดหมู3ให$สะดวกและง3ายในการสืบค$น 

3. จัดบรรยากาศภายในห$องสมุดให$สะอาด น3าสนใจ เอ้ือต3อการเรียนรู$และสืบค$นข$อมูล 

4. จัดกิจกรรมส3งเสริมให$นักเรียนได$ศึกษาค$นคว$าด$วยตนเอง 

5. จัดเก็บรวบรวมสถิติต3างๆ  เก่ียวกับการให$บริการยืม – คืนหนังสือ และการบริการในการสืบค$นข$อมูล 

6. ซ3อมแซมหนังสือ  วัสดุ  ครุภัณฑL  ของห$องสมุด 

7. จัดทำทะเบียนพัสดุงานห$องสมุด 

8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงานและโครงการ/กิจกรรม 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได$รับมอบหมาย 

 

 งานอนามัยโรงเรียน 

   มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

  1. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให$สอดคล$องกับ

นโยบายและวัตถุประสงคLของโรงเรียน 

 2. จัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช$ และอุปกรณLในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต$น ให$มีพร$อมและใช$การได$ทันที 

 3. บริการยา เวชภัณฑL  อุปกรณLอำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต$น  และการ ให$บริการ

ห$องพยาบาลแก3นักเรียนท่ีมีปiญหาสุขภาพ รวมท้ังจัดเก็บข$อมูลทางสถิติในการให$บริการด$านต3างๆ 

 4. ควบคุม  ดูแล ห$องพยาบาลให$สะอาด ถูกสุขลักษณะ   



 
 

5. จัดกิจกรรมส3งเสริมสุขภาพอนามัย เช3น จัดปgายนิเทศ จัดนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ัง

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เปaนต$น 

 6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู–อาจารยL และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปqวย และนำส3งโรงพยาบาลตาม

ความจำเปaน 

  7. จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและส3วนสูงนักเรียน 

  8. ติดต3อประสานงานกับผู$ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บปqวย 

9. ประสานเจ$าหน$าท่ีด$านสาธารณสุข  ให$ความรู$ด$านสุขภาพอนามัยแก3นักเรียน และบุคลากรของ

โรงเรียนในการปฏิบัติตนให$ปลอดภัยจากโรคติดต3อต3างๆ 

 10. เผยแพร3ความรู$ และประชาสัมพันธLข$อมูลข3าวสารจัดปgายนิเทศอย3างต3อเน่ืองกับความเคล่ือนไหวโรค

ท่ีต$องเฝgาระวัง 

 11. ให$คำแนะนำปรึกษาด$านสุขภาพนักเรียน 

  12. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู$สอนเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีปiญหาด$านสุขภาพ 

  13. ให$ความร3วมมือด$านการปฐมพยาบาลแก3หน3วยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก3โอกาส 

14. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงาน และโครงการ/กิจกรรม 

 15. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 

งานโภชนาการ 

มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี         

1. กำหนดระเบียบในการควบคุม ดูแล  การจำหน3ายอาหาร  และการรับประทานอาหารในโรงเรียน 

2. ให$คำแนะนำเบ้ืองต$นในการประกอบอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการแก3ผู$จำหน3ายอาหาร 

3. ควบคุม  ดูแล  การจำหน3ายอาหาร  ให$มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ 

4. ควบคุมดูแลรักษาสถานท่ี บรรยากาศและส่ิงแวดล$อมในโรงอาหารให$สะอาด  ถูกสุขลักษณะ 

5. จัดเตรียมน้ำด่ืม  ควบคุมคุณภาพน้ำด่ืม  น้ำใช$ในโรงเรียนให$มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย 

6. เก็บเงินค3าบริการขายอาหารส3งงานการเงินโรงเรียน   

7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงานและโครงการ/กิจกรรม 

 8. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 

งานสวัสดิการร*านค*า 

มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี         

1. ออกระเบียบต3างๆ  ของสวัสดิการร$านค$าของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของหัวหน$าสถานศึกษา 

2. วางแผนดำเนินงานของสวัสดิการโรงเรียน ให$เปaนไปตามระเบียบของสวัสดิการร$านค$าโรงเรียน 

ก$างปลาวิทยาคม 

3. ควบคุมดูแลการจัดการท่ัวไปให$เปaนไปตามวัตถุประสงคLของสวัสดิการร$านค$าโรงเรียน   



 
 

4. ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ3ายให$เปaนไปด$วยความถูกต$อง 

5. จัดให$มีคณะกรรมการตามระเบียบของสวัสดิการร$านค$าโรงเรียน   

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆปo ให$หัวหน$าสถานศึกษาทราบ 

 5. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

 1. รวบรวมประมวลวิเคราะหLและสังเคราะหLข$อมูลท่ีใช$ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

 2. ดำเนินงานด$านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  3. จัดทำรายงานการประชุมและแจ$งมติท่ีประชุมให$ผู$ท่ีเก่ียวข$องเพ่ือทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติ

แล$วแต3กรณี 

  4. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเร่ืองการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร3งรัด การดำเนินการ

และรายงานผลการดำเนินการให$คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงานและโครงการ/กิจกรรม 

 6. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 

งานสาธารณูปโภค    

  มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

  1. สำรวจระบบไฟฟgา และประปา ในการซ3อมแซม/ติดต้ัง เพ่ือจัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการ เพ่ือ

จัดสรรงบประมาณ         

  2. จัดซ้ือจัดหา และดูแลรักษาซ3อมแซม ติดต้ังอุปกรณLไฟฟgา ประปา  ทุกชนิดภายในโรงเรียนให$อยู3ใน

สภาพปลอดภัย และสามารถใช$งานได$ตามปกติอยู3ตลอดเวลา 

  3. กำหนดข$อปฏิบัติและติดตามการใช$น้ำ  ใช$ไฟฟgาให$เปaนไปอย3างประหยัด และอบรมนักเรียนเก่ียวกับ

การใช$ไฟฟgา ใช$น้ำ 

  4. จัดบริการและติดตามการใช$สาธารณูปโภคให$เปaนไปอย3างประหยัดและคุ$มค3า 

  5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำด่ืมน้ำใช$ เคร่ืองกรองน้ำ หม$อแปลงไฟฟgา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

ให$อยู3ในสภาพท่ีได$มาตรฐาน 

  6. สำรวจ รวบรวม ข$อมูลเก่ียวกับสาธารณูปโภคท่ีชำรุด 

  7. ซ3อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรุดให$อยู3ในสภาพท่ีดี และปลอดภัยอยู3ตลอดเวลา 

  8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงานและโครงการ/กิจกรรม 

 9.ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 



 
 

งานยานพาหนะ   

 มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

  1. จัดทำแผนงาน/โครงการ เก่ียวกับการจัดหา บำรุงรักษา การให$บริการยานพาหนะแก3คณะครูและ

บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ           

  2. กำหนดหน$าท่ีความรับผิดชอบ ให$ความรู$ พนักงานขับรถ  ตลอดจนพิจารณาจัดและให$บริการพาหนะ

แก3บุคลากร 

  3. กำกับ ติดตาม จัดทำข$อมูล สถิติ การใช$และให$บริการยานพาหนะของโรงเรียน 

  4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ3อมบำรุง เพ่ือให$พาหนะใช$การได$ และปลอดภัยตลอดเวลา  ให$คำแนะนำ 

เสนอผู$มีอำนาจอนุมัติ 

  5.   สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงานและโครงการ/กิจกรรม 

 6. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 

งานรักษาความปลอดภัย 

 มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

1. กำหนดแผนการรักษาความปลอดภัย ในสถานท่ีราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว3าด$วยการ

รักษาความปลอดภัยแห3งชาติ 

2. กำหนด วางแผน ดำเนินการออกคำส่ัง การจัดเวรยามและตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคาร 

สถานท่ีและทรัพยLสินของทางราชการ  ท้ังเวรยามกลางคืน และเวรวันหยุดราชการ  

3. จัดทำแบบบันทึกเวรวันหยุดราชการ  และเวรยามกลางคืน  เปaนรายเดือน  

4. รวบรวมข$อมูลการปฏิบัติหน$าท่ีเวรยามของบุคลากร ท้ังเวรยามกลางคืน และเวรวันหยุดราชการ เสนอ

ให$ผู$บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับช้ัน 

.  5. จัดทำแผนงาน / โครงการ/กิจกรรมให$ความรู$เก่ียวกับการปgองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ของโรงเรียน  
6. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการปgองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ตลอดจนให$ความรู$นักเรียน ครู และ 

บุคลากร เก่ียวกับการปgองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
7. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ3อมบารุง เพ่ือให$อุปกรณLปgองกันอัคคีภัยใช$การได$และปลอดภัยตลอดเวลา  

8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงาน และโครงการ/กิจกรรม  

9. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานข*อมูลสารสนเทศ 

 มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

   1. พัฒนาระบบข$อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเปaนของโรงเรียน ให$ถูกต$อง ครบถ$วน สมบูรณLและเปaน

ปiจจุบัน สะดวกต3อการค$นหาแก3ผู$ใช$งาน 

  2. จัดระบบฐานข$อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช$ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให$สอดคล$องกับ

ระบบฐานข$อมูลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    3. นำเสนอและเผยแพร3ข$อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธL 

   4. ออกแบบการเก็บข$อมูล และประสานงานในการเก็บข$อมูลจากฝqายต3างๆ 

5. รวมรวมข$อมูลและจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน และเผยแพร3ให$บุคลากรและหน3วยงานท่ีเก่ียวข$อง 

6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงาน และโครงการ/กิจกรรม 

 7. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 
 

งานระบบเทคโนโลยีโรงเรียน 

 มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

1. จัดระบบเน็ตเวิรLคในโรงเรียนให$อยู3ในสภาพใช$งานได$ดี 

2. ทำแผนผังระบบการติดต้ังระบบเครือข3ายภายในโรงเรียน 

3. ควบคุมสัญญาณอินเตอรLเน็ต บริการแก3ครูและนักเรียนให$อยู3ในสภาพใช$งานได$ 

4. ควบคุมดูแลระบบเครือข3ายคอมพิวเตอรLในโรงเรียนให$อยู3ในสภาพใช$งานได$อย3างมีประสิทธิภาพ 

5. ดูแลปรับปรุง Website ของโรงเรียนให$เปaนปiจจุบัน 

6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงาน และโครงการ/กิจกรรม 

 7. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 
 

เลขานุการผู*อำนวยการโรงเรียน 

มีหน*าท่ีรับผิดชอบในขอบข7ายต7อไปน้ี 

1. จัดเตรียมการประชุมบุคลากรโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. เข$าร3วมประชุมและบันทึกการประชุมบุคลากรของโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

คณะกรรมการสถานศึกษา และเสนอต3อผู$บริหารทุกคร้ัง 

3. ให$การต$อนรับและให$ข$อมูลผู$มาติดต3อราชการ 

4. ติดต3อประสานงานหน3วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. จัดเตรียมสมุดตรวจราชการ สมุดนิเทศ และสมุดเย่ียม 

6. บันทึกกิจกรรมปฏิบัติงานประจำวันของผู$บริหาร 

8. จัดทำตารางนัดหมาย /ช3วยเตือนความจำ การประชุมและงานต3าง ๆ  

 9. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบข3ายงาน และโครงการ/กิจกรรม 

10. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 


