
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

ผังการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. งานอนามัยโรงเรยีน 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้าฝ่ายกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

คณะกรรมการบรหิารกลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 

6. งานโภชนาการสาธารณูปโภค และร้านสวัสดิการโรงเรียน 

 

5. งานโสตทัศนศึกษา 

4. งานอาคารสถานท่ี 

3. งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ICT 

2. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. งานธุรการ 

14. งานเลขานุการ 

13. งานพาหนะยานยนต ์

11. งานพฤกษศาสตร์ในโรงเรยีน 

12. งานธนาคารโรงเรียน 

8. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนและบันทึกภาพกิจกรรม 
 

9. งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรยีน 

10. งานเศรษฐกจิพอเพียง 
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ผังกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. งานพาหนะและยานยนต ์                   (นายเกียรติศักดิ์  ไทยสาย) 

14. เลขานุการฝา่ยงานบริหารทั่วไป           (นางสาวมัลธิกา  ถนอมนวล) 

นำยกิตติชัย  กำวิละปัญญำ 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 

นำยสรำยุทธ  เกษรพรหม 
ผู้อ ำนวยกำร 

 

 

 

  1. งานธุรการ     (นางสาวศรีนวล  หลวงแนม) 

   2. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    (นางสาวดารารัตน์  รื่นรส) 

 

  4. งานอาคารสถานท่ี                                (นายนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ) 
.............................................) 

  3. งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร                  (นางสุมิตรา  ไชยลังการ )                    

 

  5. งานโสตทัศนศึกษา                              (นายรุ่งศักดิ์   สร้อยสน) 

  6. งานโภชนาการสาธารณูปโภคและร้านสหกรณ์    (นางสดับ  พรมเสน)                
พ..............................................) 
  7. งานอนามัยโรงเรยีน                             (นางณัชชา  ทองนามอญ) 

  8. งานประชาสมัพันธ์โรงเรียนและถ่ายภาพกิจกรรม  (นางณัชชา  ทองนามอญ)               

   9. งานข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียน             (นางสาวดารารัตน์  รื่นรส) 

  10. งานเศรษฐกิจพอเพียง                            (นายจ าลอง  พรมเสน) 

  11. งานพฤกษศาสตร์ทั่วไป                            (นางจิตติมา  ข าคม)             
คม)..........................) 

คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

นำงพรธนำวดี  เพ็ชรมุข 
หัวหน้ำฝ่ำยกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  

 

  12. งานธนาคารโรงเรียน                             (นางสาวอ าภาพร  คณะแพง)             
คม)..........................) 
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วิสัยทัศน์กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
  
  

 

สุขภำพและสภำพแวดล้อมดี อยู่อย่ำงมีควำมสุข 
 

       
 

พันธกิจ 
 

   

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. ประสานงานปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
4. จัดระบบงานให้มีความสอดคล้องกันในการปฏิบัติงาน 

 
 

เป้ำประสงค ์
 
 

1. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
4. มีระบบงานบริการที่ชัดเจน 

 
 

ค่ำนิยม 
                        

มุ่งมั่นท ำงำน  บริกำรประทับใจ 
   



76 

 

 

 

นำยกิตติชัย  กำวิละปัญญำ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ       ดังนี้ 
 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วโรงเรียน 
3. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ก ากับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ  เพ่ือด าเนินกิจกรรมงาน

โครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
5. ติดตามประสานประโยชน์ของครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่พิเศษ เพ่ือสร้างขวัญและ

ก าลังใจ 
6. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ก ากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานของ

ทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
8. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
9. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นำงพรธนำวดี  เพ็ชรมุข 

  หัวหน้าฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ       ดังนี้ 
 

1. ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานบริหาร
ทั่วไป 

2. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 

3. ก ากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 

4. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหาร
ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 

5. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1. งำนธุรกำร 
                                          

 

นำงสำวศรีนวล  หลวงแนม 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

นำงสำวมัลธิกำ  ถนอมนวล   
เจ้าหน้าที่งานส านักงาน                                                               

นำงเพ็ญสิริ  มิ่งไม้ 
เจ้าหน้าที่งานส านักงาน 

 

นำงสำวภัทรำภรณ์   พลธีระ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานส านักงาน 

 
 
   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ    ดังนี้ 
 

1.  จัดการด าเนินการระบบงานสารบรรณจัดระบบหนังสือราชการ 
2.  การจัดท าเอกสารในการจัดการประชุม การจัดท าเอกสารข้อสอบ 
3.  งานเอกสารใน Smart Office การลงทะเบียนรับส่งและโต้ตอบหนังสือราชการการเวียนหนังสือ 
     ราชการให้บุคลากรทราบ 
4.  การจัดท าวาระประชุมบันทึกการประชุมครูการจัดท าค าสั่งโรงเรียนจัดระบบการจัดเก็บ 
5.  การท าลายหนังสือราชการและการด าเนินการตรวจและรับหนังสือราชการจากระบบ ICT  

          6. สนับสนุนส่งเสริมการท างานของบุคลากรในฝ่ายธุรการ  
          7. วางแผนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในฝ่ายบริการ 
          8. วางแผนพัฒนางานและปฏิบัติงาน ในฝ่ายธุรการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือน าไปสู่ 
             เป้าประสงค์ 
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2. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 

 

นำงสำวดำรำรัตน์   รื่นรส 
หัวหน้างานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

นำงสำวสุภำภรณ์  บัวกล้ำ 
                                         งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ     ดังนี ้                                   
 

1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ

แล้วแต่กรณี 
5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การ

ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. งำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร (ICT) 
 

                       
               นำงสุมิตรำ  ไชยลังกำร            นำยเกียรติศักดิ์  ไทยสำย 
                          หวัหน้า                   คณะท างาน 
  
 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ      ดังนี้ 
 
 

1. ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ Hardware และ Software ทั้งในส่วนที่เป็นระบบเครือข่ายภายใน  
  และระบบเครือข่ายภายนอก   

2. พัฒนาเว็บไซต์ (Website) และระบบ E-office ของโรงเรียน  และโปรแกรมอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
  งานคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ในการจัดการพัฒนาการเรียนรู้ การบริหารบุคคล การจัดการเรียนการ 
  สอน  การวัดผลประเมินผล  การสื่อสาร  รวมทั้งให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. งำนอำคำรสถำนที่ 
 

 
นำยนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ 
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 

 
นำงอนันต์  บัวเพ็ง 

คณะท างาน 
                                

 
นำยจรัล งำมสม 

คณะท างาน 

 
นำยกฤตพล กันทิยะ 

คณะท างาน 

 

นำยประสิทธิ์  ล้นเหลือ 

คณะท างาน 

 
นำยเกียรติศักดิ์   ไทยสำย 

คณะท างาน 
 

 
นำยจ๊อด ฟักแฟง 

คณะท างาน 

 
นำยบุญช่วย จงกลม 

คณะท างาน 

 
นำยเอกสิทธิ์   ข ำรอด 

คณะท างาน 

 
นำงสรวีย์  สกุลไทยพัฒนำ 

คณะท างาน 
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 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ      ดังนี้ 
 

1. วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงานของนักการภารโรงท าความสะอาด 

2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ เช่น  ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของ
โรงเรียน 

3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้องพิเศษ 
ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดตั้งในที่ท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพ

ดี ดูแลสีอาคารต่างๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ 
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอ้ี และอ่ืนๆ    

ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน  ห้องน้ า  ห้องส้วม  ให้สะอาด  ปราศจากกลิ่นรบกวน 
8. ติดตาม  ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่  โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา

ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความ

ต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
11. อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดุอื่นๆ จัดท าสถิติการ

ให้บริการและรวบรวมข้อมูล 
12. ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา        
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 
แนวปฏิบัติในกำรขอใช้อำคำรสถำนที่ 

 
 ให้ท าบันทึกตามแบบค าขอใช้อาคารสถานที่  ที่ห้องฝ่ายบริการ ก่อนการใช้ในช่วงระยะเวลา 
     ที่เหมาะสม เพ่ือจะได้จัดเตรียมสถานที่ได้ทัน  
 ในระหว่างการใช้อาคารสถานที่ ให้ควบคุม ดูแล การรักษาทรัพย์สมบัติของราชการและการรักษา 
     ความสะอาด 
 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้ ให้ตรวจสภาพอุปกรณ์ที่มี หากพบอุปกรณ์ที่ช ารุดให้แจ้งผู้ควบคุมอาคารสถานที่ 
     ได้ทราบ เพื่อจะได้แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อนที่จะมีการใช้ในครั้ง ต่อไป  
 

 

แนวปฏิบัติในกำรขอซ่อมแซมปรับปรุง 
 
 ให้ท าบันทึกตามแบบบันทึกขอซ่อมแซม/ปรับปรุงที่ห้องฝ่ายบริการ   
 ระบุการขอความอนุเคราะห์ และสถานที่ที่จะซ่อมแซม/ปรับปรุง ให้ละเอียด ชัดเจน  ซึ่งอาจจะระบุ 
     บุคคลที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปพบเพื่อด าเนินการตามที่ขอ และให้ตรวจงานการซ่อมแซม/ปรับปรุง ด้วย 
 การซ่อมแซม/ปรับปรุง บางครั้งต้องใช้เวลาเพื่อด าเนินการ ต่างๆ เช่น  การเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 
     อุปกรณ์ท่ีไม่มี  ในสต็อก ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  มีภาระงานอ่ืน  ที่เร่งด่วน หากเห็นว่าใช้ 
     เวลานาน ให้สอบถาม รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
 หลังจากได้ท าบันทึกแล้ว  ไม่มีการด าเนินการใดๆ ให้แจ้งรองผู้อ านวยการฯ  ฝ่ายบริการ ทราบทันที 
 การบันทึกขอซ่อมแซม/ปรับปรุง ที่ระบุไว้ในแบบ ว่าเป็นหัวหน้าอาคาร/ รองหัวหน้าอาคาร เพ่ือไม่ให้ 
     เกิดความซ้ าซ้อนในการขอ แต่ถ้ามีความจ าเป็นอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ที่สามารถประสานงานการปฏิบัติ 
     หน้าที่ ของลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว 
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กำรปฏิบัติงำนของครูผู้ดูแลอำคำรพักนอน 
 
 
 

 
 
 
 
 

นำยประสิทธิ์ ล้นเหลือ 
อาคารหอพักนักเรียน   

-  ดูแลควบคุมการท าความสะอาดประจ าโดยรอบอาคารทั้งภายในอาคาร  
 และภายนอกอาคาร 
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กำรปฏิบัติงำนของนักกำรภำรโรงรักษำควำมสะอำดประจ ำอำคำรเรียน 
 

 
นำยบุญช่วย  จงกลม 
อาคาร 1  

- ห้องน้ านักเรียนหญิง 

- ความสะอาดพ้ืนที่คอนกรีตเข้าแถวเคารพธงชาติ 

- ตัดแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียน 
 

นำยเอกสิทธิ์ ข ำรอด  

อาคาร 2 และอาคาร 3   

- ท าความสะอาดประจ าห้องพักครู  

- ห้องสมุดมีชีวิต  

- ห้องโสตทัศนศึกษา 

- ห้องน้ านักเรียนชาย 

- ความสะอาดภายในและภายนอกห้องประชุม 40 ปี 

- ตัดหญ้าสนามฟุตบอล หน้าโรงเรียน และบริเวณอ่ืน ๆ 

- งานช่างทั่วไป 

- ขับรถโรงเรียน   
 
นำยจ๊อด ฟักแฟง 
อาคารหอประชุมและอาคารโรงฝึกงาน และโรงอาหาร   

- ท าความสะอาดประจ าโดยรอบของอาคารหอประชุม 
และรอบอาคารโรงฝึกงาน   

- ห้องศิลปศึกษา  

- ห้องพลานามัย  

- ห้องคหกรรม 

- ตัดหญ้าสนามฟุตบอล หน้าโรงเรียน และบริเวณอ่ืน ๆ  
 
นางสรวีย์  สกุลไทยพัฒนา 

- ท าความสะอาดประจ าห้องวิชาหาร และห้องส านักงาน 

- ท าความสะอาดระเบียงอาคาร 1 

- ท าความสะอาดห้องน้ าอาคาร 1, 2, 3 
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5.  งำนโสตทัศนศึกษำ 

                               

 
นำยรุ่งศักดิ์  สร้อยสน 

หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ 

 

 
นำยเกียรติศักดิ์   ไทยสำย 
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี 

 
นำยเอกสิทธิ์   ข ำรอด 
ผู้ช่วยงานเทคโนโลยีฯ 

 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ       ดังนี้ 
 

1. ควบคุม  ดูแล  ห้องระบบเครื่องเสียง  และจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 
2. ควบคุม  ดูแล  จัดระบบเครื่องเสียง การกระจายเสียง และจัดเตรียมความพร้อมใช้งานให้เป็น

ปัจจุบัน 
3. ควบคุม  ดูแล  ระบบเสียงตามสายบริเวณหน้าเสาธง อาคารต่างๆ เพ่ือพร้อมใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 
4. ควบคุม ดูแล ระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเคเบิล้ทีวี ใหส้ามารถใช้งานได้ 
5. จัดระบบการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ นอกเหนือจากห้องประจ า 
6. จัดท าข้อมูล / บัญชีควบคุม  การใช้วิทยุสื่อสารภายในโรงเรียน 
7. ด าเนินการตรวจสอบ  ซ่อม / บ ารุง / จัดหา / จัดซื้อ  วัสดุ-อุปกรณ์ ระบบการท างานในข้อ 1 ถึง 

ข้อ 7 อย่างสม่ าเสมอ 
8. ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ตอกการเรียนการสอนมาก

ที่สุด 
9. สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการผลิตสื่อ และน าเทคโนโลยีการศึกษามาใช้จัดการเรียนการสอน 
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10. วางแผนพัฒนาระบบการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในส่วนที่รับผิดชอบ 

 

11. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนที่
รับผิดชอบ 

12. จัดท าโครงการ / กิจกรรม  เพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
13. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 
14. สั่งการ/ลงบันทึกการปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราว 
15. ประเมินผลการด าเนินงานที่ได้รับผิดชอบ 
16. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติ ในการปฏิบัติงาน 
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปมอบหมาย     
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                         6. งำนโภชนำกำรสำธำรณูปโภคและร้ำนสวัสดิกำรในโรงเรียน 
 

 
นำงสดับ  พรมเสน 

หัวหน้างานโภชนาการ 
 

 
นำงประทุมกำญจน์  จิตบรรจง 

ผู้ช่วยงานโภชนาการ 

 
นำงรุจิรัตน์   รัตนเพชร 

ผู้ช่วยงานโภชนาการ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ      ดังนี้ 
 

1. ก าหนด  กฎ  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  ในการจัดจ าหน่ายอาหารและสินค้า  ในส่วนที่รับผิดชอบ 
2. ก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การจัดจ าหน่ายอาหาร และสินค้า ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
3. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และสินค้า ให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ าเสมอ 
4. ตรวจสอบสถานที่จัดจ าหน่าย ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย มีการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 
5. จัดให้มีการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค  โดยการอบรมเผยแพร่เอกสาร 

รวมทั้งจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ 
6. วางแผนการพัฒนาระบบงาน และรายงานผลการด าเนินงาน  การแก้ปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ 
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนที่รับผิดชอบ 
8. สั่งการ  ก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การแก้ไขปัญหา และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
9. จัดท าโครงการ / กิจกรรม  เพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
10. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 
11. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เป้าประสงค์ 
12. ประเมินผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบ  
13. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ  ในการปฏิบัติงาน 
14. ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปมอบหมาย 
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7. งำนอนำมัยโรงเรียน 
 

 
นำงณัชชำ  ทองนำมอญ 

                                                     หัวหน้างานพยาบาล 
                      
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ     ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัย
โรงเรียน 

3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้

ทันที 
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่ง

โรงพยาบาลตามความจ าเป็น 
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
8. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
11. แนะน าผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
12. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่

โอกาส 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการ จัดตั้งชมรม ชุมชน อาสาสมัคร

สาธารณสุข 
16. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงาน

อนามัย 
17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นำงจันทนำ  ธรำพรสกุลวงศ์ 

ผู้ช่วยงานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 

 
นำยประสิทธิ์    ล้นเหลือ 

ผู้ช่วยงานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 

หน้ำที่ผู้ช่วยงำนพยำบำล  
 

 ควำมรับผิดชอบ       ดังนี้ 

1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
2. ด าเนินโครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ 
3. ให้บริการค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และปัญหาส่วนตัว 
4. ด าเนินการบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
5. ประสานงานกับทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
6. ท าหน้าที่แทนหัวหน้างานในกรณีที่หัวหน้างานไม่อยู่ 
7. ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปมอบหมาย                                                    

 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล 
  

  ควำมรับผิดชอบ     ดังนี้ 
 

1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องพยาบาล 
2. ดูแล และจัดอุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมที่จะใช้บริการ 
3. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
4. น านักเรียนที่เจ็บป่วยมาก ส่งโรงพยาบาลและประสานให้ผู้ปกครองทราบ 
5. ด าเนินโครงการตรวจวัดความดัน  โลหิต  แก่บุคลากรในโรงเรียน 
6. ด าเนินโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 
7. ด าเนินโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
8. ส ารวจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ความสูงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
9. จัดท ารายชื่อนักเรียนที่มีโรคประจ าตัวแจกให้ข้าราชการครู ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
10. เก็บรวบรวมเอกสารและ ข้อมูลของงานพยาบาล  ให้เป็นระบบ 
11. ประสานกับทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องรวมกัน 
12. ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปมอบหมาย 
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มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

8. งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียนและบันทึกภำพกิจกรรม 
 

 
 นำงณัชชำ  ทองนำมอญ 
 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

 
นำยจรัล  งำมสม 

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 

 
นำยเจริญ  บุญจันทร์ 

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
นำงเพ็ญสิริ  มิ่งไม้ 

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 

                                                 ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

3. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 
4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
8. เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
9. จดัท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและความ

เคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 
10. รวบรวม สรุปผลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน     

ประชาสัมพันธ์ 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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9. งำนข้อมูลสำรสนเทศ 

 

 
นางสาวดารารัตน์   รื่นรส 

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน 
 
 

 
          มีหน้าที่และความรับผิดชอบ       ดังนี้ 
 

1. ดูแล ก ากับ ติดตามการจัดท าสารสนเทศสถานศึกษา 
2. ประสานงานการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่างๆ 
3. เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
4. จัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการรายงานและน าไปใช้ประโยชน์ 
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
นำงสุมิตรำ  ไชยลังกำร 
เจ้าหน้าทีง่านสารสนเทศ 

 
มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ        ดังนี้ 

 
1. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าสารสนเทศสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา 
2. ประสานและจัดท าแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงานกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
3. จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
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4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวก แก่การรายงานต่อผู้บริหาร     

และหน่วยงานต่างๆ 
5. ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆ ของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคล

ทั่วไป 
6. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา             

เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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10. งำนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
นำยจ ำลอง   พรหมเสน 

หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
นำงจิตติมำ  ข ำคม 
ผู้ช่วยงานโครงการฯ 

 
นำยกฤตพล  กันทิยะ 
ผู้ช่วยงานโครงการฯ 

 
นำงสำวจุฬำลักษณ์  เจริญศิลป์ 

ผู้ช่วยงานโครงการฯ 
  

  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ    ดังนี้ 
 

1. จัดท าแผนงานกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. วางแผน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4. ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือศึกษาพรรณไม้ ในบริเวณโรงเรียน 
5. จัดท าระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ที่ศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
6. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
7. จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
8. จัดท าตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน) 
9. ด าเนินการจัดท าแหล่งเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
10. รายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
11. รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
12. ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปมอบหมาย 
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11. งำนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน 

                                    

 
นำงจิตติมำ   ข ำคม 

                                              หวัหน้างานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                      

 
นำยนิวัฒน์   จันทร์จิตวิริยะ 
ผู้ช่วยงานห้องเรียนสีเขียว 

 
นำงสุมิตรำ  ไชยลังกำร 
ผู้ช่วยงานห้องเรียนสีเขียว 

 
นำยสรวิชญ์  ค ำหลวง 

ผู้ช่วยงานห้องเรียนสีเขียว 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ      ดังนี้ 
 

1. วางแผนการด าเนินงานห้องเรียนสีเขียวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบันทึกความเข้าใจ ระหว่างการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับโรงเรียน 

2. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ของสวนพฤกษศาสตร์ 
3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
4. ให้บริการการเรียนการสอน หน่วยกิจกรรมท้ัง 5 หน่วยแก่นักเรียนทุกคน 
5. จัดท ารายงานการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวเสนอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทุกปี 
6. วางแผนสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 
7. วางแผนพัฒนางานและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เป้าประสงค์ 
8. ประเมินผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบ 
9. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติในการปฏิบัติงาน 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปมอบหมาย 
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12. งำนธนำคำรโรงเรียน 
 

 
นำงสำวอ ำภำพร  คณะแพง 

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน 
 

 
นำงสำวสุภำภรณ์  บัวกล้ำ 
ผู้ช่วยงานธนาคารโรงเรียน 

 

 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ    ดังนี้ 

1. ควบคุม บริหารจัดการและด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการธนาคารโรงเรียงเรียน 
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดท าโครงการให้นักเรียนได้ออมทรัพย์ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 
3. บริการ ดูแล และด าเนินการโดยการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการกับนักเรียน 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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                                     13. งำนพำหนะและยำนยนต์ 
 
 

 

นำยเกียรติศักดิ์ ไทยสำย 
พนักงานขับรถยนต์ 

            
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ     ดังนี้ 

 

1. วางแผนการใช้รถยนต์เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน 
2. ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกคัน 
3. สั่งการ ก ากับ ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหา พนักงานขับรถยนต์ และ/หรือผู้ที่ได้รับหมายให้ขับ

รถยนต์การใช้รถยนต์และ ครุภัณฑ์งานยานยนต์ 
4. ดูแลตรวจซ่อมบ ารุงรถยนต์ เมื่อถึงเวลาก าหนด 
5. วางแผนพัฒนาระบบการใช้รถยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนที่รับผิดชอบ 
7. จัดท าโครงการเพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
8. วางแผนสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 
9. วางแผนพัฒนางานและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เป้าประสงค์ 
10. ประเมินผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบ 
11. จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติในการปฏิบัติงาน 
12. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไปมอบหมาย 

 
ประเภทรถยนต์และผู้รับผิดชอบดูแลประจ ารถยนต์ 

 

หมายเลข 1  รถยนต์โตโยต้า (กระบะตอนเดียว) สีแดง 1 คัน ทะเบียน นข 1025 สุโขทัย 
ผู้ดูแล คือ นายเกียรติศักดิ์ ไทยสาย  
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ผู้ดูแลประจ ำรถยนต์ 
 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ล้างท าความสะอาดรถยนต์คันที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ อย่างสม่ าเสมอ (วัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ล้างรถยนต์ขอได้ที่งานยานพาหนะ / ยานยนต์) 

2. ทุกเช้าในวันปฏิบัติงานให้ตรวจวัดน้ าหม้อน้ า น้ ามันเครื่อง และน้ ามันเบรก ส่วนน้ ากลั่น                 
หม้อแบตเตอรี่ ให้ตรวจทุกๆ 1 เดือน (หากต้องการน้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก  น้ ากลั่น  ให้ขอได้ที่
ห้องยานพาหนะ / ยานยนต์) 

3. ถ้ารถยนต์ท างานผิดปกติ หรือเสียให้แจ้งที่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการและ / หรือหัวหน้างาน
ยานพาหนะ / ยานยนต์  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและซ่อม / บ ารุงตามลักษณะที่พบ ต่อไป 

4. ผู้ใช้รถยนต์ ต้องน ารถยนต์เข้าจอดในโรงจอดรถยนต์  ตามช่องทุกครั้ง หลังใช้งาน หากช่องจอดไม่
ว่างให้หาที่จอดบริเวณด้านหน้าโรงจอดรถยนต์ ให้เรียบร้อยไม่กีดขวางทาง เข้า-ออก 

ข้อควรจ ำ 
รถยนต์ทุกคัน  ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เราควรช่วยกันดูแลรักษารถยนต์ทุกคัน   

ให้ใช้งานได้ยาวนานที่สุด 
 

แนวปฏิบัติในกำรขอใช้ยำนพำหนะ 

*ในเขตจังหวัด 

 ให้ท าบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ของโรงเรียน (ตามแบบบันทึกที่ห้องฝ่ายบริการ) 
 ให้ท าบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์อย่างน้อยก่อนออกเดินทาง 1 วัน  
 ผู้ที่ร่วมเดินทางควรไม่ต่ ากว่า 3 คน หากต่ ากว่านี้ให้บันทึกเหตุผลเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา 

*นอกเขตจังหวัด 

 ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา ให้ไปราชการก่อน จากนั้น  จึงบันทึกขออนุญาตใช้ 
     รถยนต์ของโรงเรียน (ตามแบบบันทึกท่ีห้องฝ่ายบริการ)และส าเนาเอกสารที่ได้รับการอนุญาตจาก  
     ผู้บริหารสถานศึกษา แนบไปพร้อมด้วย 
 ให้ท าบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์อย่างน้อยก่อนออกเดินทาง 2 วัน 

*ผู้ที่ขอใช้ยำนพำหนะ(รถยนต์) หรือผู้ที่นั่งไปพร้อมกับรถยนต์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 ควบคุมการใช้รถของพนักงานขับรถยนต์ให้ขับอยู่ในเส้นทางตามที่ได้รับอนุญาต 
 ในระหว่างการเดินทาง ต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 
 ลงชื่อในสมุดบันทึกท่ีอยู่ประจ ารถยนต์  โดยปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมรถยนต์ 
 ควบคุมความประพฤติพนักงานขับรถยนต์ ไม่ให้ดื่ม เครื่องดื่มของมึนเมา หรือ สิ่งเสพติดทุกชนิด 
 ดูแลพนักงานขับรถยนต์ ตามที่เห็นสมควร 
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                                   1๔. งานเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 

 
 
 

 
นำงสำวมัลธิกำ  ถนอมนวล 

 
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ    ดังนี้ 
 
1. งานสารบรรณ/ธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไปทั้งหมด 
2. ประสานงานภายในฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพ่ือเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
 
 

 
 


