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 คำนำ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการดำเนินงานที่ไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่มบริหารทั่วไป  และเป็นประโยชน์ต่อ
การประสานงานในด้านต่างๆ ที่รับผิดชอบในกลุ่มบริหารทั่วไป  โดยติดต่อประสานงานกับครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 
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กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ ท่ี ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัด

สุราษฏร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ โทร๐-๗๗๓๑-๑๓๒๑ โทรสาร ๐-
๗๗๓๑-๑๙๙๙ e-mail: website: www.phunphin.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๓๙ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ ตำบลต่าง ๆ ในอำเภอ
พุนพิน ได้แก่ ตำบลท่าข้าม ตำบลลีเล็ด ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลมะลวน ตำบลหัวเตย ตำบลหนองไทร  
 
2.  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เริ่มก่อต้ังตามโครงการขยายโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษาในอำเภอ ต่างๆ 
ตามแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่ โดยการประสานงานของ นายศรพล คล้ายอุดม ศึกษาธิการ อำเภอ
พุนพิน ร่วมกับนายอดิเรก ศรีสุภผล นายอำเภอพุนพิน ขณะนั้น 

๑๐ มิถุนายน ๒๔๗๙ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับช้ันมัธยมปีท่ี ๑ (ป.๕ ปัจจุบัน) มี
นักเรียนจำนวน ๔๕ คน โรงเรียนจึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน โดยใช้อักษรย่อ “ส.ฎ.๘”  และ
ได้รับการอนุเคราะห์จากพระอธิการเผ่ือน กัสสโป(หลวงพ่อทอง)เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามให้ใช้หอฉัน เป็น
สถานท่ีเรียนโดยมี นายสมบูรณ์ สวนานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดตรณารามเป็นผู้รักษาการแทน ครูใหญ่และ
ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ระยะหลังมีนายสมนึก อินทวิเศษ นางสาวสันธนา วัชราภรณ์ นาย  บุญ ศรีช่วย 
นางสาวสุนันท์ เหล่ากูล มาเป็นครูช่วยสอน ๑๑ กันยายน ๒๔๙๗ ราชการได้บรรจุ นาย ประคอง ทองนพ
คุณ มาดำรงตำแหน่งนักการภารโรง ถือเป็นนักการภารโรงคนแรกของโรงเรียน ๑๕  มิถุนายน ๒๔๙๘ 
ราชการได้บรรจุแต่งต้ัง นายอำนวย คงสำราญ มาปฏิบัติการสอน ซึ่งถือเป็นครูผู้สอน คนแรกของโรงเรียน 
๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ราชการได้บรรจุแต่งต้ังนายนาวีรักษาพราหมณ์มาปฏิบัติหน้าท่ีครูใหญ่ ถือเป็น
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก 

๒๐ ธันวาคม ๒๔๙๙ โรงเรียนได้ย้ายสถานท่ีเรียนจากหอฉันวัดท่าข้าม มาเรียนในอาคารเรียน 
ช่ัวคราวบนท่ีดินของโรงเรียนปัจจุบัน โดยได้รับการอนุเคราะห์เรือฉลอมและเรือลากจูงจากนายเห้ง – 
นางกิมเล่ียน และนายเช้ียง วัชราภรณ์ ขนสัมภาระมาขึ้นท่าน้ำในสถานท่ีต้ังปัจจุบันในปีเดียวกันนี้  
ราชการได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๔ ขนาด ๔ 
ห้องเรียน ๑ หลัง ต่อมาชุมชนได้ร่วมกันต่อเติมอาคารเรียนเป็น ๙ ห้องเรียน เนื่องจากมีปริมาณ นักเรียน
เพิ่มขึ้น พ.ศ.๒๕๑๘ ราชการได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้าง อาคารเรียน 
แบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ปัจจุบันยังคงมีอยู่ 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมั ติ 
จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ จึงได้ยุบเลิกการเรียนการสอนเป็นระดับประถมศึกษาตอน ปลาย 
(ป.๕–ป.๗) และได้เปิดรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๑) เป็นปีแรกและเปล่ียน              
ช่ือโรงเรียนเป็น “โรงเรียนพุนพินพิทยาคม” โดยใช้อักษรย่อ“พ.ค.”มีนักเรียนเข้าเรียน จำนวน๙๐คน 
และ ราชการได้แต่งต้ังว่าท่ีร.ต.สมโพธิพรหมหิตาทร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เปิด
สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 



 
 

สภาพชุมชนโดยรวม 
ลักษณะชุมชนโดยรวมของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัด  

สุราษฏร์ธานี มีพื้นท่ี ๔๘.๔๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๐,๔๓๗.๕๐ ไร่ สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่ม   
มีแม่น้ำตาปีและแม่น้ำพุมดวงไหลผ่าน มีแหล่งชุมชนสำคัญ ๓ แห่ง คือ ชุมชนบนควน ชุมชนมุ่งพัฒนา 
และชุมชนท่าทราย ซึ่งเป็นชุมชนแออัด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและขายแรงงานท่ัวๆ ไป 

 
ลักษณะอาชพีและเศรษฐกิจ 
แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม  
๑. กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์ ฐานะค่อนข้างดี  
๒. กลุ่มพนักงาน ลูกจ้างรัฐ เอกชน แรงงานช้ันกลาง ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง  
๓. กลุ่มเกษตรกรรมและแรงงานช้ันต่ำ ฐานะยากจน 
 
การสื่อสารและคมนาคม 
๑. การคมนาคม มีการคมนาคมสะดวกท้ังทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ  
๒. มีท่ีทำการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง  
๓. มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ แห่ง (จ.ส.๒) 

 
       ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 
คำขวัญ  

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้คุณธรรม 
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนพนุพินพิทยาคม บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
คติพจน์  

สพฺเพสํ สํคปูตานํ สามคฺดี วุฑฺฒิ  สาฐิกา 
( รู้รักสามัคคี มองโลกแต่แง่ดี ลดเงื่อนไขและข้อแม้ส่วนตน มุ่งผลท่ีเกิดแก่องค์กร ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สีประจำโรงเรียน  
เขียว + เหลือง 

 
 
 

เขียว หมายถึง ความสำเร็จ ความสมหวัง ความสุข ความพึงพอใจ  
เหลือง หมายถึง ความสุภาพ อ่อนโยน และนิ่มนวล ความมีสัมมาคารวะ ความรู้ ปัญญา 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

ยิ้มไหว้ ทักทายกัน 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
เรียนดี กีฬาเด่น 

 
พันธกิจ  

๑. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
๓. จัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้  
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมไทย 

12 ประการ  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  

 
เป้าประสงค ์ 

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค  
๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
๔. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลัก

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
๕. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ  
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ  
๗. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 
3.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

  
แผนผังโรงเรียนพุนพินพิทยาคม      
อำเภอพุนพิน     จังหวัดสุราษฎร์ธานี              
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4.  ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 

วิสัยทัศน์การบริหารงานทั่วไป 
  การบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอื่นๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม
สนับสนุนและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒน า
สถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้จัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
5. วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ
ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
6. โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

 
 
 

  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

พรรณนางานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

การบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอื่นๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม
สนับสนุนและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนา
สถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้จัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

8. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงาน 

ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่ง

จะก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

9. ขอบข่ายและภาระงาน 
 9.1  กลุ่มงานสำนักงาน  หัวหน้างาน  นางลัดดา  ชุมจุล  รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการสำนักงาน วัสดุ
อุปกรณ์สำนักงานและจัดทำแผนงานโครงการ สารสนเทศ สรุปรายงาน ประเมินผลและอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

- งานสารบรรณ  (นางสาวธนัญชญา  สาเมือง) 
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา  (นางลัดดา  ชุมจุล) 
- งานสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง  (นางลัดดา  ชุมจุล) 
- งานสำนักงานผู้อำนวยการ  (นางลัดดา  ชุมจุล)   

9.2  กลุ่มงานบริการ  หัวหน้างาน  นางสาวพรพมิล  ขวัญแก้ว  รับผิดชอบดูแลวางแผนกำกับ
ติดตาม ให้บริการ จัดการทรัพยากรท่ีใช้ในงานยานพาหนะ  งานอนามัย  งานโภชนาการ  งานโสต
ทัศนศึกษา  งานเวรยามวันหยุด/กลางคืน  รวมทั้งประสานงาน การส่งต่อนักเรียนกับหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง  

- งานยานพาหนะ  (นางสาวพรพิมล  ขวัญแก้ว) 
- งานโภชนาการ  (นางกมลทิพย์  ทองน้อย) 
- งานโสตทัศนศึกษา  (นางสาวภัชรกร  โสกรรณิตย์) 
- งานอนามัยโรงเรียน  (นางจันจิรา  แก้วบำรุง) 
- งานเวรยาม (วันหยุด/กลางคืน)  (นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์) 

9.3  กลุ่มงานอาคารสถานที่  หัวหน้างาน  นายธำรงรัตน์  เพชรยก  รับผิดชอบดูแล วางแผน
กำกับติดตาม งานอาคารสถานท่ี  งานส่ิงแวดล้อม  สาธารณูปโภค  งานนักการภารโรง  และงาน
รักษาความปลอดภัย 

- งานอาคารสถานท่ี (นายธำรงรัตน์  เพชรยก) 
- งานส่ิงแวดล้อม  (นายจิรัฐิติภาส  อนันตศรี)   
- งานสาธารณูปโภค  (นายจิรัฐิติภาส  อนันตศรี) 
- งานลูกจ้างประจำ/บริการ  (นายธำรงรัตน์  เพชรยก) 
- งานรักษาความปลอดภยั  (นายธำรงรัตน์  เพชรยก) 



 
 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารท่ัวไป 

ชื่องาน / ผู้รับผิดชอบ ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
นายจรัส  แก้วมณี 

๑. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน 
๒. บรหิาร บริหารควบคุมและการปฏิบัติงานใน บริหารควบคุมและ

การปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพรวม บริหารควบคุม
และการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งวางแผน 
แกป้ัญหา บรหิารควบคุมและการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารท่ัวไปให้มี
ประสิทธิภาพรวมท้ังวางแผนแก้ปัญหาใน 

๓. ควบคุมดูแลให้ดีการจัดทำโครงการงาน ควบคุมดูแลให้ดีการจัดทำ
โครงการงานปกติ ควบคุมดูแล ให้ดีการจัดทำโครงการงานปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลงานประจำปีของฝ่าย 

๔. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารท่ัวไปร่วมกับคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายปรัชญานโยบายและ
แผนพัฒนาโรงเรียน 

๕. วางแผนพัฒนา ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ภายในโรงเรียน 

๖. ส่งเสริมบุคลากรในฝ่าย ให้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานตามความ
เหมาะสม 

๗. ร่วมวางแผนการจัดสถานท่ีและวิธีการในการจัดกิจกรรมกับฝ่าย
อืน่ๆ 

๘. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๙. กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน

สายงาน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

ชื่องาน / ผู้รับผิดชอบ ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
นายพนมกร  ทองคลอด 

๑. ทำหน้าท่ีช่วยงานผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่าย กำหนดและจัดทำแผนงานฝ่าย
บริหารท่ัวไปร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

๓. ประสานงานของฝ่ายต่างๆในฝ่ายบริหารท่ัวไปและหัวหน้างานใน
ฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ 

๔. ร่วมทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
ต่างๆของฝ่ายบริหารเพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อไป 

๕. จัดทำโครงการงานประมาณการงบประมาณและรวบรวมโครงการ
ร่วมกับหัวหน้างานต่างๆ 

๖. ช่วยดูแลงานบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๗. พิจารณาและกล่ันกรองเอกสารท่ีในสายงานท่ีรับผิดชอบฝ่าย

บรหิารท่ัวไป 
๘. ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆตามท่ีรองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบรหิารท่ัวไปมอบหมาย 
๙. ช่วยในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนโรงเรียน 
๑๐.ช่วยในการเก็บสถิติข้อมูลต่างๆของฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๑๑.ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 กลุ่มงานสำนักงาน  หัวหน้างาน  นางลัดดา  ชุมจุล  รบัผิดชอบดูแลบริหารจัดการสำนักงาน วัสดุ
อุปกรณ์สำนักงานและจัดทำแผนงานโครงการ สารสนเทศ สรุปรายงาน ประเมินผลและอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

- งานสารบรรณ  (นางสาวธนัญชญา  สาเมือง) 
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา  (นางลัดดา  ชุมจุล) 
- งานสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง  (นางลัดดา  ชุมจุล) 
- งานสำนักงานผู้อำนวยการ  (นางลัดดา  ชุมจุล)   

ชื่องาน / ผู้รับผิดชอบ ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1. กลุ่มสำนักงาน 
นางลัดดา   ชุมจุล 
 
 

1. วิเคราะห์สภาพงานกลุ่มบริหารท่ัวไป ศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดทำโครงสร้าง และพรรณนางานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
3.วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
3. จัดระบบงานสำนักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป ลดขั้นตอนการดำเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 
4. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการ

ปฏิบัติงานธุรการตามระบบท่ีกำหนดไว้ 
5. พิมพ์หนังสืองานกลุ่มบริหารท่ัวไป โต้ตอบ รับ-ส่ง หนังสือราชการ 
6. กำกับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
1.1 งานสารบรรณ 
นางสาวธนัญชญา  สาเมือง 
    

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ 
กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยการนำระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 

3. จัดทำทะเบียน รับ – ส่ง เอกสารและหนังสือราชการตามระบบ
เกี่ยวกับการจ่าย เรื่องการติดตาม เก็บเรื่อง การเข้าแฟ้มต่าง ๆ ของฝ่าย 
และจัดพิมพ์คำส่ังของกลุ่มบริหารท่ัวไป 

4. จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
และรวบรวมข้อมูลอืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   โดยดำเนินการงาน

ธุรการตามระบบท่ีกำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด 
และคุ้มค่า 

5. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
6.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ายและหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มงานสำนักงาน 



 
 
1.2 งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา   
นางลัดดา  ชุมจุล    

1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีจะใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. สนับสนุนข้อมูลรับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ดำเนินงานด้านธุรการโรงเรียนในการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 

5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ 
อนุญาต  ส่ังการ  เร่งรัด  การดำเนินการ  และรายงานผลการดำเนินการ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 

1.3 งานสมาคมศิษย์เก่า ครู
และผู้ปกครอง   
นางลัดดา  ชุมจุล 

1. มีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และ
คำส่ังของนายกสมาคมฯ  

2. เตรียมระเบียบวาระการประชุมจด ทำหนังสือเชิญประชุม รักษา
รายงานการประชุม  ประสานงานคณะกรรมการ 

1.4 งานสำนักงาน
ผู้อำนวยการ   
นางลัดดา  ชุมจุล 

1. ต้อนรับและให้ข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ 
2. จัดเก็บและรักษาเอกสาร 
3. จัดระบบเสนอหนังสือราชการและเอกสารต่อผู้บริหาร 
4. เขียนรายงาน 
5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน 
6. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8. จัดเตรียมสมุดตรวจราชการ สมุดนิเทศ และสมุดเยี่ยม 
9. บันทึกกิจกรรมปฏิบัติงานประจำวันของผู้บริหาร 
10. จัดเตรียมการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด 
11. ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้และจัดตกแต่งสำนักงานให้เหมาะสม 
12. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มงานบริการ  หัวหน้างาน  นางสาวพรพิมล  ขวัญแก้ว  รับผิดชอบดูแลวางแผนกำกับติดตาม 
ให้บริการ จัดการทรัพยากรท่ีใช้ในงานยานพาหนะ  งานอนามัย  งานโภชนาการ  งานโสตทัศนศึกษา  
งานเวรยามวันหยุด/กลางคืน  รวมทั้งประสานงาน การส่งต่อนักเรียนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

- งานยานพาหนะ  (นางสาวพรพิมล  ขวัญแก้ว) 
- งานโภชนาการ  (นางกมลทิพย์  ทองน้อย) 
- งานโสตทัศนศึกษา  (นางสาวภัชรกร  โสกรรณิตย์) 
- งานอนามัยโรงเรียน  (นางจันจิรา  แก้วบำรุง) 
- งานเวรยาม (วันหยุด/กลางคืน)  (นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์) 

 
ชื่องาน / ผู้รับผิดชอบ ขอบขา่ยหน้าที่รับผิดชอบ 

2.1 งานยานพาหนะ    
นางสาวพรพิมล  ขวัญแก้ว 
 

 1. สำรวจความจำเป็นและจัดทำโครงการ งบประมาณค่า
น้ำมัน ซ่อมบำรุงรักษารถทุกคัน 

2. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์ในการให้บริการแก่
บุคลากรตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ควบคุมดูแลการบำรุง รกัษาให้รถยนต์อยู่ในสภาพท่ี
สมบูรณ์พร้อมใช้เสมอ  

4. ควบคุม ดูแลพนักงานขับรถในเวลาท่ีไม่มีหน้าท่ี 
ต้องบริการใช้รถ  ให้อยู่ประจำสำนักงาน 
5.  ทำทะเบียนหลักฐานการใช้รถ ตามท่ีโรงเรียนกำหนดให้

บันทึกการใช้รถเป็นประจำและเป็นปัจจุบัน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2 งานโภชนาการ  
( นางกมลทิพย์  ทองน้อย  ) 
 

1.กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงาน
ของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน 

2.ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ในการดำเนินงานด้านโภชนาการ 

3.จัดบริการสถานท่ี จำหน่าย ท่ีนั่งรับประทานอาหารแก่
บุคลากรในโรงเรียน 

4.ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
โรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 

5.ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้ตลอดเวลา 

6.ควบคุมดูแลรักษาสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ประกอบการของผู้จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

7.รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน 
8.กำหนดประเภทของอาหาร  ปริมาณและจำนวนผู้จำหน่าย

ขอบข่ายและหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มงานบริการ 



 
 

อาหารให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
9.กำหนดระเบียบควบคุมผู้จำหน่ายอาหาร 
10.ควบคุม กำหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตาม

สภาพเศรษฐกิจ 
11.ให้คำแนะนำเบ้ืองต้นในการประกอบอาหารท่ีถูกต้องตาม

หลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและนักเรียน 
12.ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องด่ืม ให้ถูก

สุขลักษณะและปลอดภัย 
13.ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
14.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายใน

โรงเรียน 
15.อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
16.เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการ

และจัดทำรายงานประจำปีของงานโภชนาการ 
17.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3 งานโสตทัศนศึกษา  
นางสาวภัชรกร  โสกรรณิตย์ 

๑. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสต
ทัศนศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๒. ประสานและร่วมงานกับฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนในการ
ดำเนินงานโสตทัศนศึกษา 

๓. จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
๔. จัดระบบและจัดสถานท่ีในการเก็บรักษาให้เหมาะสม  

สะดวก  ปลอดภัย 
๕. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์ 
๖. และจัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีการและเทคนิค

การใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
๗. จัดให้มีสถานท่ีสำหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์

โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์  ห้องควบคุมเสียง 
๘. จัดให้มีการบำรงุรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่

ตลอดเวลา 
๙. จัดและดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรยีน 
๑๐. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจัดระบบ

รวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนำออกไป
เผยแพร่ 

๑๑. จัดทำ  รวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ  และ
จัดทำรายงานประจำปีของงานโสตทัศนูปกรณ์ 

๑๒. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
 
 

ชื่องาน / ผู้รับผิดชอบ ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
2.4 งานอนามัยโรงเรียน 
นางจันจิรา  แก้วบำรุง 
 

1. วิเคราะห์สภาพงานงานอนามัยโรงเรียน ศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ 

ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามท่ีกำหนดไว้ 
4. ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนงานโครงการท่ี

กำหนด 
5. กำกับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้

เป็นไปตามกฎระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
8. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงาน

ของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

9. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ในการดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน 

10. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
11. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 

รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
12. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล

เบ้ืองต้น 
13. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภาร

โรงในกรณีเจ็บป่วย และนำส่งโรงพยาบาลตามความ
จำเป็น 

14. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการ
ภารโรง 

15. จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติ
น้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน 

16. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่
บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 

17. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนกัเรียน
เจ็บป่วย  แนะนำผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 

18. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 



 
 

19. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอน
เกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 

20. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่น
หรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 

21. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม ชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

22. จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำ
รายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงานอนามัย 

23. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.5 งานเวรยาม (วันหยุด/
กลางคืน)   
นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์ 

๑. จัดระบบและวิธีปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรกลางคืน ครูเวร
กลางวันในวันหยุดราชการ นักการภารโรงเวร 

๒. กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีการอยู่เวรกลางคืนและเวร
กลางวันในวันหยุดราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๓. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลประจำปี 

๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มงานอาคารสถานที่  หัวหน้างาน  นายธำรงรตัน์  เพชรยก  รับผิดชอบดูแล วางแผนกำกับ
ติดตาม งานอาคารสถานท่ี  งานส่ิงแวดล้อม  สาธารณูปโภค  งานนักการภารโรง  และงานรักษความ
ปลอดภัย 

- งานอาคารสถานท่ี (นายธำรงรัตน์  เพชรยก) 
- งานส่ิงแวดล้อม  (นายจิรัฐิติภาส  อนันตศรี)   
- งานสาธารณูปโภค  (นายจิรัฐิติภาส  อนันตศรี) 
- งานลูกจ้างประจำ/บริการ  (นายธำรงรัตน์  เพชรยก) 
- งานรักษาความปลอดภัย  (นายธำรงรัตน์  เพชรยก) 

 
ชื่องาน / ผู้รับผิดชอบ ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 

3. กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
นายธำรงรัตน์  เพชรยก 
 

1. วิเคราะห์สภาพงานกลุ่มบริหารท่ัวไป ศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

2.วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการกลุ่มงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามท่ีกำหนดไว้ 

4.  กำกับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สำนักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบข่ายและหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มงานอาคารสถานที่ 



 
 
 

ชื่องาน / ผู้รับผิดชอบ ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
3.1 งานอาคารสถานที่ 
( นายธำรงรัตน์  เพชรยก) 
 

1. วิเคราะห์สภาพงานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
2.  ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของงานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
4. จัดระบบงานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
5. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ี  
การใช้สาธารณูปโภค  ปรับซ่อมอาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์

ต่าง ๆ 
6. จัดดำเนินการตกแต่งพื้นท่ีท่ัวไปและอาคารต่าง ๆ ใน

โรงเรียนให้สวยงาม  
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง

บรรยากาศทางการศึกษา 
8. ควบคุมการใช้ การเก็บรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้

ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
9. กำกับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้

เป็นไปตามกฎระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
งานอาคารสถานท่ี 

10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3.2 งานสิ่งแวดล้อม 
นายจิรัฐิติภาส  อนันตศรี 
 

1. วิเคราะห์สภาพส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีบริเวณ ศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของงานส่ิงแวดล้อม 

3. ปฏิบัติงานและวางแผน เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ี
บรเิวณ ให้เรียบร้อยสวยงาม และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

4. ควบคุม ดูแล อบรมตักเตือนและส่ังการนักการภารโรง 
ในการดูแลส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีบริเวณ 

7.  จัดหา ดูแลรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง พื้นท่ีบริเวณ 
ส่ิงก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

8.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 



 
 

ชื่องาน / ผู้รับผิดชอบ ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
นายจิรัฐิติภาส  อนันตศรี 
 

1. วิเคราะห์สภาพงานสาธารณูปโภค 
2.  ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของงานสาธารณูปโภค 
4. จัดระบบงานสาธารณูปโภค 
5. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติการใช้ 
สาธารณูปโภค  ปรับซ่อมอาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
6. จัดดำเนินการตกแต่งพื้นท่ีท่ัวไปและอาคารต่าง ๆ  

ในโรงเรียนให้สวยงาม  
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง

บรรยากาศทางการศึกษา 
8. ควบคุมการใช้ การเก็บรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
9. กำกับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้

เป็นไปตามกฎระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
งานสาธารณูปโภค 

10. ประเมนิผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3.4 งานลูกจ้างประจำ/บริการ  
นายธำรงรัตน์  เพชรยก 

1.วิเคราะห์สภาพงานลูกจ้างประจำ/บริการ ศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของงานลูกจ้างประจำ/บริการ 

3. จัดระบบการบริหารงานลูกจ้างประจำ/บริการ 
4. ควบคุม ดูแล  และส่ังการลูกจ้างประจำ/บริการ ให้

ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีวาง โดยกำหนด
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักการ ให้ดูแลรักษาสถานท่ีและ
สาธารณูปโภค ท้ังในและนอกเวลาราชการ  

5. จัดให้มีการปฏิบัติหน้าท่ีแทนในกรณีท่ีมีลูกจ้างประจำ/
บริการ ขาด หรือลาราชการ 

6. จัดหา ดูแลรักษา ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง และบริเวณท่ัวไป 
ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

7. รับผิดชอบ จัดระบบและควบคุมเมื่อมีการขอใช้สถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้ เพื่อการ
บริการในสถานศึกษา และบริการชุมชนท่ัวไป โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 



 
 

8. กำกับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
งานสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

9. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3.5 งานรักษาความปลอดภัย  
นายธำรงรัตน์  เพชรยก 

1. ตรวจตรา และตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยให้
อยู่ในกฎระเบียบวินัย พร้อมช่วยเหลือแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นในระหว่างการทำงาน 

2. วางแผนกำลังพล ของเจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัย ให้
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมตาม
เป้าหมายขององค์กรและผู้ว่าจ้าง 

3. ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมเขียนบันทึก
รายงาน 

4. ตรวจตามจุดต่าง ๆ เพื่อดูแลความเรียบร้อย 
5. มีกลยุทธ์ในการผลักดันและกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีดูแล

ความปลอดภัยทำงานได้ตามเป้าหมาย 
6. ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการทำงานให้อยู่ในสภาพท่ี

พร้อมใช้เสมอ และควบคุมการใช้งานให้อยู่ในขอบเขตและ
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


