
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ เป็นเอกสารพรรณนางาน
เกี่ยวกับขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงาน ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการและ
อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานของงานได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครู บุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปและที่เกี่ยวข้องทุกคนได้
ปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย มีระบบในการท างาน ตลอดจนมีการพัฒนางานอยู่เสมอ 
  กลุ่มบริหารทั่วไป ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา คณะครู บุคลากร       
คณะผู้จัดท าเอกสารคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ด าเนินการร่วมกันก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนนบพิต าวิทยาได้อย่างดี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 
                                                                                   นายแสวง  เหลืองแก่ 
                                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
                                                                                   โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานกลุม่บริหารทั่วไป 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศอ านวยต่อการเรียนรู้ 
และดูแลสุขภาพอนามัย จัดให้มีสวัสดิการ ให้บริการถูกต้อง ว่องไว แก่บุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยาทุกระดับ  
รวมทั้งชุมชน สังคม ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพตลอดไป 
 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมสวัสดิการ มุ่งให้บริการ ด้วยการเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ปลอดภัยจากโรค 
 2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ 
 3. บริการงานธุรการ ข่าวสารข้อมูลด้วยความถูกต้อง ว่องไว ทุกระดับประทับใจ 
 
 
เป้าประสงค์ 

1. การบริหารจัดการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัยจากยาเสพติด 
3. อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา การแสดงออกที่ถูกต้อง และให้บริการชุมชนได้อย่าง

เหมาะสม 
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในการพัฒนาโรงเรียน 
6. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
แนวทางการด าเนินงาน 

1.1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครู  และบุคลากรรายบุคล จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการท างานของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

1.2 ด าเนินการจัดท า โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการท างานของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรและการจัดระบบบริการเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการจัดระบบการควบคุมภายในและสรุปรายงานโครงการ 

1.4 น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กรให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การด าเนินงานธุรการ 
แนวทางการด าเนินงาน 

2.1 วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา  ออกแบบระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการให้
สอดคล้องสัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ โดยน าระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ด าเนินงาน วิเคราะห์ภาระหน้าที่การงานของสถานศึกษาจาก
ระเบียบ  กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและจากที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  ก าหนดภาระหน้าที่ก ารงานให้บุคลากร
รับผิดชอบปฏิบัติ โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรตามความเหมาะสม  การ
ประชุมภายในสถานศึกษา  

2.2 จัดบุคลากรและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และจัดหา Hardware  Software ให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานตามระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ และด าเนินงานธุรการตามระบบที่
ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า 

2.3 ติดตามและประเมินผลงานธุรการ โดยการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ 
2.4 น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงโครงการธุรการในปีการศึกษาต่อไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
แนวทางการด าเนินงาน 

3.1 ศึกษาความต้องการและวางแผนการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของ
สถานศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน องค์กร สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 



3.2 ด าเนินการจัดท าโครงการความสัมพันธ์ชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ และ
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
แนวทางการด าเนินงาน 

4.1 ส ารวจ จัดท าทะเบียนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงาน  หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และเป็น
ประโยชน์ต่อภารกิจจัดการศึกษาของสถานศึกษาและจัดระบบฐานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับ
สถานศึกษาอ่ืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.2 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติภารกิจ สนับสนุน ให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ออกแบบและจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.3 น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  การบริการ และการประชาสัมพันธ์โดยการ
รายงานผลการด าเนินงานและแบบสอบถามในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

ปฏิทินปฏบิัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564 

 วัน เดือน ป ี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 พฤษภาคม   

10 พ.ค.64 - เตรียมวาระประชุมครูก่อนเปิดภาค  
   เรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 

งานธุรการ  

11 พ.ค.64 - ตัดหญ้าบริเวณหน้าอาคารเรียน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

งานอาคารสถานที่  

15 พ.ค.64 - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
  ทั่วไป 

กลุ่มบริหารทั่วไป  

15 พ.ค.64 - จัดเตรียมความพร้อม โต๊ะ เก้าอ้ี  
   ไม้กวาด ถังขยะ ที่ตักขยะ 

งาน 5 ส  

21 พ.ค.64 - วันสถาปนาโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป  
25 พ.ค.64 - ประชุมแม่ค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป  
28 พ.ค.64 - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ห้องส านักงาน  

  บริหารทั่วไป 
งานธุรการ  

30 พ.ค.64 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 

30 พ.ค.64 - จัดท า และปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน งานประชาสัมพันธ์  
31 พ.ค.64 - เตรียมเวชภัณฑ์ยา เพื่อปฐมพยาล 

  เบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากร 
งานอนามัย  

 มิถุนายน  

1 มิ.ย.64 หยิบรางวัลกิจกรรมขวดเพ่ือ
ทุนการศึกษา 

งาน 5 ส.  

4 มิ.ย.64 สรุปสถิติการใช้ห้องพยาบาล งานอนามัย  
5 มิ.ย.64 สรุปผลการประกวดห้องเรียนสวยด้วย

มือเรา 
งาน 5 ส.  

6 มิ.ย.64 เตรียมวาระการประชุม สรุปและบันทึก
การประชุมประจ าเดือน 

งานธุรการ  

7 มิ.ย.64 ตรวจสอบคุณภาพอาหาร งานอนามัย  



 
วัน เดือน ป ี

รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

 กรกฏาคม  
2 ก.ค.64 เตรียมวาระการประชุม สรุปและบันทึก

การประชุมประจ าเดือน 
งานธุรการ  

3 ก.ค.64 สรุปผลการประกวดห้องเรียนสวยด้วย
มือเรา 

งาน 5 ส.  

3 ก.ค.64 หยิบรางวัลกิจกรรมขวดเพ่ือ
ทุนการศึกษา 

งาน 5 ส.  

4 ก.ค.64 รณรงค์โครงการก าจัดยุงลาย ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

งานอนามัย  

11 ก.ค.64 รณรงค์โครงการเหงือกสะอาดฟัน
แข็งแรง 

งานอนามัย  

12 ก.ค.64 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 

 สิงหาคม  
1 ส.ค.64 เตรียมวาระการประชุม สรุปและบันทึก

การประชุมประจ าเดือน 
งานธุรการ  

3 ส.ค.64 -หยิบรางวัลกิจกรรมขวดเพ่ือ
ทุนการศึกษา 

งาน 5 ส.  

8 ก.ค.64 - Big clearning Day งาน 5 ส.  
 กันยายน  

3 ก.ย.64 - เตรียมวาระการประชุม สรุปและ
บันทึกการประชุมประจ าเดือน 

งานธุรการ  

4 ก.ย.64 - ตัดหญ้าบริเวณหน้าอาคารเรียน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

4 ก.ย.64 - หยิบรางวัลกิจกรรมขวดเพื่อ
ทุนการศึกษา 

งาน 5 ส.  

27 ก.ย.64 - ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 

 



วัน เดือน ป ี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 ตุลาคม  

1 ต.ค.64 - เตรียมวาระการประชุม สรุปและ
บันทึกการประชุมประจ าเดือน 

งานธุรการ  

2 ต.ค.64 - จัดเก็บไม้กวาด ภาชนะใส่ขยะ งาน 5 ส.  
3 ต.ค.64 - ส ารวจโต๊ะ เก้าอ้ี ที่ช ารุดเพื่อซ่อมแซม

ใช้ในภาคเรียนที่ 2 
งานอาคาร
สถานที่ 

 

10 ต.ค.64 - สรุปผลการด าเนินงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
 

งานธุรการ  

 พฤศจิกายน  
1 พ.ย.64 - ตัดหญ้าบริเวณหน้าอาคารเรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
งานอาคาร
สถานที่ 

 

5 พ.ย.64 - เตรียมวาระการประชุม สรุปและ
บันทึกการประชุมประจ าเดือน 

งานธุรการ  

9 พ.ย.64 - ประชุมแม่ค้า งาน อย.น้อย  
20 พ.ย.64 - ท าความสะอาดเตาเผาขยะ 

 
งาน 5 ส.  

 ธันวาคม  
1 ธ.ค.64 - หยิบรางวัลกิจกรรมขวดเพื่อ

ทุนการศึกษา 
งาน 5 ส.  

7 ธ.ค.64 - เตรียมวาระการประชุม สรุปและ
บันทึกการประชุมประจ าเดือน 

งานธุรการ  

20 ธ.ค.64 ซ้อมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา งานอาคาร
สถานที่ 

 

 มกราคม  
1 ม.ค.64 - หยิบรางวัลกิจกรรมขวดเพื่อ

ทุนการศึกษา 
งาน 5 ส.  

3 ม.ค.64 - เตรียมวาระการประชุม สรุปและ
บันทึกการประชุมประจ าเดือน 

งานธุรการ  

4 ม.ค.64 - ตัดหญ้าบริเวณหน้าอาคารเรียน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

    



วัน เดือน ป ี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 กุมภาพันธ ์  

1 ก.พ.65 - หยิบรางวัลกิจกรรมขวดเพื่อ
ทุนการศึกษา 

งาน 5 ส.  

3 ก.พ.65 - เตรียมวาระการประชุม สรุปและ
บันทึกการประชุมประจ าเดือน 

งานธุรการ  

    
 มีนาคม  

4 มี.ค.65 สรุปผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ  
6 มี.ค.65 - จัดเก็บ โต๊ะ เก้าอ้ี  

  ไม้กวาด ถังขยะ ที่ตักขยะ 
งาน 5 ส  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

     1. นายแสวง  เหลืองแก่  ครูช านาญการ      หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

     2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ    รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 
1. นายประพฤติ  วงศ์ชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
2. นายแสวง  เหลืองแก่  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
3. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวพนิดา  อินณรงค์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นางวีณา  อินณรงค์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นางนฤมล  นิลกรรณ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
10. นายนิคม  เอียดนิมิตร  ช่างไฟฟ้า 4   กรรมการ 
11. นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12. นางสาววรรณา  เปาะทองค า เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ/เลขานุการ 
13. นางสุจินดา  จันชุม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

     หน้าที่รับผิดชอบ 
1. เป็นที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆของกลุ่ม 
2. ร่วมวางแผน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 
3. รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

 
1. งานพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

1. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางสาววรรณา  เปาะทองค า  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 



     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์โรงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสถานภาพของสถานศึกษา 
2. วางแผน ออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท างานและการ

บริหารของสถานศึกษา 
3. น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน

สถานศึกษา 
4. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
5. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
7. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของ

สถานศึกษา 
8. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยีและกลยุทธ์ให้

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
9. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจ 

เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
10. ก าหนดป้ายหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
11. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
12. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ       

มีประสิทธิภาพ 
 

      2.  งานเทคโนโลยีและเครือข่ายข้อมูล 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นางสุภนีตา  กังเซ่ง   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นายศรีรักษ ์ เรืองรัตน์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3. จัดท าระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     3.  งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
1. นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์  ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
2. นายศรีรักษ ์ เรืองรัตน์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางนฤมล  นิลกรรณ์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
4. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นางสาววรรณา  เปาะทองค า  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งความต้องการ

ในการรับข่าวสาร ข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและ

สื่อมวลชนในท้องถิ่น 
3. จัดให้มีเครือข่ายประสานงานประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
5. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบโดยยึดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
6. ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

พัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
 

      4.  งานสารบรรณ 
1. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
3. นางสาววรรณา  เปาะทองค า  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย  

    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
2. เสนอหนังสือราชการติดต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ 
3. โต้ตอบหนังสือราชการและประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
4. ควบคุมการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ 
5. จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
6. ด าเนินการขออนุญาตไปราชการ อบรม สัมมนาให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
7. จัดและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการ

ที่ออกแบบไว้ได้ 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 
     5.  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

1. นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์  ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
4. นางสาววรรณา  เปาะทองค า  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดส านักงาน/อุปกรณ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในฝ่าย 
2. ประสานงานกับสารบัญด าเนินการตามหนังสือต่างๆ จัดส่ง-จัดเก็บหนังสือต่างๆ 
3. จัดท าแบบฟอร์มและเอกสารการปฏิบัติงานต่างๆในฝ่าย 
4. จัดท าแผนงานและควบคุมแผนงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

     6.  งานเอกสารโรเนียว/ถ่ายเอกสาร 
1. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นางนิรัตน์  หอมรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์  คร ู    ผู้ช่วย 
4. นายนิคม  เอียดนิมิตร  ช่างไฟฟ้า 4   ผู้ช่วย 

     มีหน้าที่รับผิดชอบ 
1. โรเนียวเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. เก็บรักษาดูแล เครื่องโรเนียวให้พร้อมใช้ 
3. ควบคุมไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสารโรเนียว 
4. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

      7.  งานจัดระบบควบคุมภายใน 
1. นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   

    มีหน้าที่รับผิดชอบ 
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตาม

ภารกิจ 



 
 

      8. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นายสถิตย์  รัตนสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
4. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์  ครู     ผู้ช่วย 
5. นายนิคม  เอียดนิมิตร  ช่างไฟฟ้า 4   ผู้ช่วย 
6. นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

          หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
2. บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง

ปลอดภัยและเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
3. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า

และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
4. สรุป ประเมินและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 

     9. งาน 5 ส 
1. นางนฤมล  นิลกรรณ์   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสุจินดา  จันชุม   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
5. นายศรีรักษ ์ เรืองรัตน์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
6. ครูที่ปรึกษาทุกคน   ควบคุมนักเรียนตามเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด 
7. คณะกรรมการนักเรียน  ควบคุมนักเรียนตามเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด 

         หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. วางแผน ก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของบุคลากร ครู นักเรียน พนักงานบริการ 
2. บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพสะอาด

ปลอดภัยมีบรรยากาศที่ดีในการท างานและการศึกษาของนักเรียน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการให้บริการในการท าความสะอาดในห้องท างาน ห้องเรียน อาคาร สถานที่ใช้

ในการพัฒนาโรงเรียนในวันส าคัญต่างๆ 
4. จัดท าเกียรติบัตรเขตพ้ืนที่ 5 ส. ยอดเยี่ยมและอาคารเรียนยอดเยี่ยม พร้อมท าสถิติ และบันทึกข้อมูล

ในการท างานให้เป็นปัจจุบัน 
5. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน 5 ส. ที่ใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 



 

     10. งานบริการสาธารณะ 
1. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
2. นายธนกร  ตุดเอียด   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
3. นางวีณา  อินณรงค์   ครูช าราญการ   ผู้ช่วย 
4. นายนิคม  เอียดนิมิต   ช่างไฟฟ้า 4   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
2. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
3. ให้บริการข้อมูลข่าวและบริการอื่นๆ แก่สาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
4. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
5. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 

 

     11. งานสวัสดิการโรงเรียน 
1. นางนิภา   ใหม่ชุม    ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นางนิรัตน์  หอมทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาววสุ  เที่ยวแสวง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์  คร ู    ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ก าหนดแนวทาง วางแผนในการบริหาร ต้อนรับบุคลากรจากภายนอกและภายในโรงเรียนพร้อม

จัดการเรื่องอาหาร เครื่องดื่มให้ส าเร็จด้วยดี 
2. ดูแล ติดตาม จัดเก็บในการเบิกใช้อุปกรณ์และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่

บุคลากรของโรงเรียน 
3. พัฒนาระบบในการบริการแก่บุคลากรที่มาเยี่ยมโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มา

เยี่ยมชม 
4. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษจากทางโรงเรียน 

 
 
 
 
 



12. งานสาธารณูปโภค 
1. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์  คร ู    หัวหน้า 
2. นายสถิตย์  รัตนสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
4. นายนิคม  เอียดนิมิตร  ช่างไฟฟ้า 4   ผู้ช่วย 

     หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
1. ดูแลงานด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา น้ าดื่มน้ าใช้ให้เพียงพอกับบุคลากรใน

โรงเรียน 
2. จัดท าแผนงาน โครงการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
3. จัดท าโครงการด้านการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด 
4. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

 

13. งานกองทุนงานบุญ 
1. นางนิรัตน์  หอมทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นายพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

          หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ดูแลประสานงานการเงินของกองทุน 
2. วางแนวกรอบการใช้เงินให้ชัดเจนในเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ของนักเรียนและครู 
3. ดูแลและจัดการกองทุนงานบุญของโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4. ดูแลงานบุญจากองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ 

 

    14. งานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
1. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความแสดงความคิดเห็น 
2. ประสานงานกับฝ่ายบริหารโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบ 
3. ท าประชามติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา 
4. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 

 
 
 



    15.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1.  นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์  ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
 2.  นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 3.  นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 4.  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     

    16. งานกีฬาและนันทนาการ 
1. นายอาบีบซา  เซดามิซา  ครผูู้ช่วย    หัวหน้า 
2. นายณรงค์  กิจแถลง   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
3. นายธนกร  ตุดเอียด   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. วางแผนให้บุคลากรในโรงเรียนได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. จัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ 
3. จัดกิจกรรมให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรตั้งชมรม/ชุมนุม/กลุ่มออกก าลังกาย(กีฬา)และนันทนาการ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ 

ออกก าลังกาย (กีฬา) และนันทนาการ 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

     17. งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน 
1. นางสาวพนิดา  อินณรงค์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นางวีณา  อินณรงค์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางสุจินดา  จันชุม   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นายอภินันท ์ เหลื่อมแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. วางแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
3. ประสานองค์กร หน่วยงานบริการและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการตรวจสุขภาพประจ าปี 
4. จัดรวบรวมและแจ้งข่าวสารด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 



5. จัดกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพแก่นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
6. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 

18. งานอนามัยโรงเรียน 
1. นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นางสุจินดา  จันชุม   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาววิไล  เปาะทองค า  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
6. นางสาววรรณา  เปาะทองค า  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. เสนอแต่งตั้งครู นักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและ            

งานนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2. ให้พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน 
3. ควบคุม ดูแลห้องพยาบาล 
4. จัดหาวัสดุ เวชภัณฑ์ให้พร้อมส าหรับการบริการพยาบาล 
5. จัดสวัสดิการให้นักเรียนได้รับการรักษาต่อ 
6. ควบคุมการประกอบอาหาร การจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
7. เผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพและให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ 
8. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ รักษาสุขภาพและป้องกันโรค 
9. ประเมิน สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

     19. งาน อย.น้อย 
1. นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาววิไล  เปาะทองค า  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางสุจินดา  จันชุม   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. วางแผนให้ความสะดวกเก่ียวกับกิจกรรม อย.น้อย 
2. ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
3. สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมตามรูปแบบ อย.น้อย 
4. ส่งเสริมกิจกรรม อย.น้อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

     20. งานเวรยาม 
      1. นางวีณา  อินณรงค์   ครูช านาญการ   หัวหน้า 

           2. นายณรงค์  กิจแถลง   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. เสนอแต่งตั้งครู พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจ าวันทุกวัน ทั้งวันท าการปกติ และวันหยุด  

และเวรกลางคืนของครูชาย 
2. เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจเวรทั้งกลางวัน และกลางคืน 
3. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครู บุคลากรทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเสนอผู้อ านวยการทราบ      

เป็นระยะ 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


