
 



ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
            นำยชูชำติ  อำจวิชัย 
         หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
2. ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลงาน
ของกลุ่ม 
3. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ นโยบาย
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือพัฒนางานและปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไปให้มี
ประสิทธิภาพ 
5. ก ากับ ดูแลจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน และภายในอาคารเรียนให้สะอาดร่มรื่น เป็นระเบียบ 
สวยงาม และปลอดภัย 
6. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆของโรงเรียน เพ่ือให้การบริการที่ดีแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองชุมชนแงะองค์กร
ต่างๆ 
8. จัดท าเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆของฝ่ายบริหารทั่วไป 
9. ช่วยเหลือและประสานงานในการจัดท า รวบรวมแผนงาน/โครงการ และสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ
ของฝ่ายบริหารทั่วไป 
10. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 
11. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของฝ่ายบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการ 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

งำนธนำคำรโรงเรียน 
นำงสำวสุวรรณำ  ใคร่กระโทก 

หน้ำที่และขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ 
 

1. จัดท าแผนงานและโครงการงานธนาคารโรงเรียน 
2. เซ็นอนุมัติ สลิปเงินฝากในแต่ละวัน และสมุดบัญชีของผู้ฝาก 
3. อนุมัติสลิปถอนเงิน  
4. อนุมัติการเปิดบัญชีใหม่ การปิดบัญชี 
5. รายงานสรุปยอดเงินฝาก – ถอนของแต่ละวัน 
6. น าเงินฝาก-ถอน พร้อมน าเงินส่งพนักงานะนาคารออมสิน สาขาหนองบุญมาก 
7. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของธนาคารโรงเรียน 
8. ประเมินผลและรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 

งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
นำยวุฒิธพงษ์ กุลกำรพัดชี 

หน้ำที่และขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ 
 

 
1. วางแผนก าหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
2. จัดซื้อ อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา 
3. จัดหาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวก 
4. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ 



5. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ าห้องส้วม ให้สะอาด 
6. ปรับปรุงสถานที่และบริเวณโรงเรียนให่ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ ออก
ก าลังกาย เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนได้ 
7. ดูแลบ ารุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับในอาคารและบริเวณโรงเรียนให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ 
8. ติดตามดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินของ
โรงเรียน 
9. อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆจัดท าสถิติการให้บริการและ
รวบรวมข้อมูล 
10. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
11. ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
12. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องกรองน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอ่ืนๆให้อยู่
ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
13. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีช ารุด 
14. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
15. ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
16. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 

งำนอำนำมัย 
นำงจินต์จุฑำ  ดีมำ 

หน้ำที่และขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ 
 
 
1. วางแผนและจัดท าโครงการเรื่องการดูแลสุขภาพของนักเรียนทั้งระบบ 
2. ด าเนินการเพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยร่วมมือ/ประสานงาน
กับครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืนๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. ตรวจสอบ พัฒนา และติดตามผลเรื่องน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกคนเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเรื่องสุขภาพของนักเรียนทั้งระบบ 
4. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบและพัฒนาเรื่องน้ าหนัก ส่วนสูง รวมทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ต่อครูที่ปรึกษา  



5. ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย เช่น การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ 
วิธีการระมัดระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัยโทษสิ่งเสพติด
และสิ่งมอมเมา 
6. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย และประสบอุบัติเหตุในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บรวมทั้งประสานงานกับโรงพยาบาล
ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น การตรวจสุขภาพนักเรียน การน านักเรียนที่เจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบัติเหตุในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บส่งให้ถึงมือแพทย์ 
7. จัดท าข้อมูล สารสนเทศ ด้านการเจ็บป่วย และสุขภาพอนามัยของนักเรียนวางแผนการด าเนินการเพ่ือการ
ป้องกันต่อไป 
8. จัดหายาและเวชภัณฑ์เพ่ือการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งจัดหา และจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้ 
9. จัดท าสถิติการใช้ยา และการรับบริการต่างๆของครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืนๆ 
10. เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับดรคระบาดและการดูแลสุขภาพ 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

งำนโภชนำกำร 
นำงนลินรัตน์  สันติวรวฒัน์ 

หน้ำที่และขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ 
 
1. วางแผนด าเนินงานโภชนาการ 
2. ควบคุมการประกอบอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมความสะอาดใน
การปรุงอาหาร 
3. ควบคุมการตรวจสอบการช าระล้างภาชนะ การก าจัดมูลฝอย การท าความสะอาดโรงอาหารและบริเวณท่ี
นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน 
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่นักเรียน บุคลากรและผู้จ าหน่ายอาหาร 
5. วางมาตรการ และจัดระเบียบการจ าหน่ายอาหารในบริเวณโรงเรียน 
6. ประเมินผลงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการการโรงเรียน 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 



งำนโสตทัศนศึกษำ 
นำยปรีชำ  เหล็งนุ้ย 

หน้ำที่และขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ 
 
 
1. วางแผนและจัดท าแผนงาน โครงการของงานโสตทัศนศึกษา 
2. จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
3. จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา 
4. จัดระบบงานโสตทัศนศึกษา ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยี่มาใช้ในการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 
5. วางแผนปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ ให้สะอาด มีความทันสมัย จัดบรรยากาศ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
การเรียนการสอน 
6. จัดท าบัญชีควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อย่างเป็นระบบ 
7. ควบคุมดูแลการใช้พัสดุโสตทัศนศึกษา ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามจุดประสงค์รายวิชานั้นๆ 
8. รับผิดชอบด าเนินการ บริการ ระบบภาพ เสียง ภายในโรงเรียน ห้องประชุม สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน 
และให้บริการแก่ชุมชน ตามโอกาสอันเหมาะสม 
9. จัดท าระบบข้อมูล สถิติการใช้ห้องโสตทัศนศึกษาของบุคลากร นักเรียนและบุคคลทั่วไป 
10. จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

งำนร้ำนค้ำและสหกรณ์ 
นำยชูชำติ  อำจวิชัย 

หน้ำที่และขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ 
 
 
1. วางแผนและจัดท าแผนการด าเนินกิจการ การขยาย ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร และบริการกิจการร้านค้า
สหกรณ์โรงเรียน โดยการก าหนดเป้าหมาย มาตรฐานการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
2. ด าเนินการตามแผน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหา สนับสนุนทรัพยากร ก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ 
3. สรุป และรายงานผลการด าเนินงานต่อสมาชิก 



4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

งำนยำนพำหนะ 
นำยชูชำติ  อำจวิชัย 

หน้ำที่และขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ 
 
 
1.  จัดท าแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากร
ของโรงเรียน ตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
2. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาจัดและให้บริการพาหนะแก่
บุคลากร 
3. ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติการใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
4.  ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  
5. พิจารณาการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางและลงหลักฐาน 
6. ตรวจสอบระยะทางการใช้รถยนต์ส่วนกลางในแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับการให้บริการ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 


