


 



    คู่มือการปฏิบัติงานกลุม่บริหารทั่วไป 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
หน้าที ่
  1. บริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้ด าเนิน          
              ไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
           2. วางแผน/ก ากับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
               บุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป ในด้านทรัพยากรและขวัญก าลังใจ 
    3. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
  4. ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานบริหารทั่วไป 
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มบริหารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 
              ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.  กลุม่งานอ านวยการและสารสนเทศ 
     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
หน้าที ่    
       1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานอ านวยการและสารสนเทศ 
      2.  ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของ  ก ากับ  แนะน า  สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ       
               ปฏิบัติงาน                         
  3.  ส ารวจปัญหาความต้องการหรือความจ าเป็นของกลุ่มงานฯ 
       4.  ประชุม  ก ากับ  และติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ 
           5.  น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนุน  และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  ให้มี  
                ความยืดหยุ่น  คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    
          6.  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย           
   7.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้เก่ียวข้องเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน 
           8.  งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
     1.1 งานเลขานุการและสารสนเทศ  
หน้าที่    
  1.  งานกลั่นกรองหนังสือราชการ เสนอหนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ 
  2.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานผู้บริหาร 
  2.  งานประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ภายนอก 

3.  งานติดตามผลการด าเนินการ ตามค าสั่งการของผู้บริหาร 
  4.  จัดวาระนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
  5.  ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี กลุ่มบริหารทั่วไป 
  6.  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี กลุ่มบริหารทั่วไป 
  5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2  กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร และบริหารทั่วไป 
    2.1  งานธุรการและสารบรรณ   
หน้าที ่
        1.  จัดท าแผนงาน  โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานสารบรรณ 
  2.  ให้การบริการในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
  3.  จัดเก็บและรวบรวมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการในด้านต่าง ๆ 
          4.   โต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานอื่นๆ 
  5.  จัดท าทะเบียนรับ/ ส่งหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
  6.  จัดท าทะเบียนรับ/ ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
 7.  ประสานงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
      และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
           8.  จัดเก็บและท าลายหนังสือราชการให้เป็นระบบ 
           9.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    2.2  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน้าที ่
  1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
         2.  จัดท าแผนภูมิของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.  จัดท าทะเบียนประวัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.  จัดท าและจัดเก็บค าสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.  วางแผน  จัดเตรียมเอกสารการประชุมและประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  6.  รวบรวมประมวลวิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
               ขั้นพ้ืนฐานในการประชุมแต่ละครั้ง 
  7.  จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบ  เช่น  บุคลากรในโรงเรียน  
       และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
   8.  ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เร่งรัดการ 
       ด าเนินการ  และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
  9.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    2.3  งานแผนงานและควบคุมภายในกลุ่มบริหารทั่วไป   
หน้าที ่
          1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานควบคุมภายในของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  2.  ส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาโครงสร้างและภารกิจในกลุ่มบริหาร 
  3.  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน  ก าหนดปัจจัยเสี่ยง  และจัดล าดับความเสี่ยงของงาน 
               ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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  4.  ก าหนดมาตรฐานในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   5.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  6.  ประชุม  ประสานงานและติดตามผลการน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม              
               การด าเนินงานตามภารกิจ 
  7.  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน  ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม         
          8.  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
  9.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
3  กลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
    3.1  งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
หน้าที ่
  1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล  
             สารสนเทศ 
 2.  ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  3.  วางแผนจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้   
             สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และส่วนกลาง 
  5.  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะ 
               ในการปฏิบัติภารกิจ 
  6.  ประชุม  ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
               สารสนเทศ 
  7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  8.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง 
             เมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ 
  9.  งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  
    3.2  งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการสื่อสาร  
หน้าที ่
  1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาระบบฯ   
  2.  ส ารวจและจัดท าข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  วางแผน  ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการ
      บริหารและพัฒนาการศึกษา 
  4.  ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้งานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
  5.  สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา     
             การศึกษา   
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  6.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้        
             เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  7.  ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  8.  ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ 
      กับกระบวนการ     
    3.3  งานโสตทัศนศึกษา  
 หน้าที ่
           1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
  2.  จัดท าทะเบียนวัสดุ/ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 
  3.  จัดท าทะเบียนยืมสื่อทัศนูปกรณ์ 
  4.  จัดซื้อ/ จัดหาสื่อทัศนูปกรณ์ 
  5.  ปรับปรุงซ่อมแซมสื่อทัศนูปกรณ์ 
  6.  ให้บริการสื่อทัศนูปกรณ์กับบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
  7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
  8.  งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

4.  กลุม่งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
     4.1  งานประสานราชการเขตพื้นที่การศึกษาฯ 
หน้าที ่   
  1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน                        
               การศึกษาของบุคคล ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบัน  สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา   
  2.  ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการของกลุ่มงาน ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานราชการเขตพ้ืนที่               
               การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ 
  3.  รับทราบนโยบายแนวปฏบิัติจากหน่ายราชการเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วประสานงานบุคลากร 
               ในโรงเรียนทราบเพ่ือปฏิบัติ 
  4.  ติดต่อประสานงานราชการเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น   
  5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานประสานราชการเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยราชการอ่ืน 
  6.  งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
    4.2  งานสัมพันธ์ชุมชน  
หน้าที ่ 
  1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานชุมชน 
   2.  ส ารวจและศึกษาข้อมูลความต้องการสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  3.  จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพ 
        ชวีิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
  4.  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ 
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  5.  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว      
              องฺค์กร และหน่วยงานอื่นๆ 
  6.  เผยแพร่ผลงานของบุคลากร  และกิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน 
  7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ  ของชุมชน 
 8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชน 
  9.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย        
4.3  งานสมาคมและสวัสดิการโรงเรียน 

หน้าที ่ 
  1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมฐานบิน  
               ก าแพงแสน  และสวัสดิการโรงเรียน 
  2.  ส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนประวัติของสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยม 
       ฐานบินก าแพงแสน  และสวัสดิการโรงเรียน 
  3.  จัดประชุมเพ่ือประสานงานความเข้าใจและการวางแผนงานร่วมกันของสมาคมผู้ปกครองและครู 
               โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  และสวัสดิการโรงเรียน 
  4.  ติดต่อประสานงานความร่วมมือระหว่างสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมฐานบิน   
              ก าแพงแสน  และสวัสดิการโรงเรียน 
  5.  จัดท าทะเบียนรับ-จา่ยเงินของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน และ 
             สวัสดิการโรงเรียน 
  6.  จัดท ารายงานผลการรับ-จ่ายเงินเมื่อสิ้นปีปฏิทิน 
  7.  จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติการใช้เงินของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
       และสวัสดิการโรงเรียน                       
  8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน   
               และสวัสดิการโรงเรียน 
  9.  งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
    4.4  งานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ    
  1.  จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน  
               ก าแพงแสน 
  2.  เก็บรวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติของมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
  3.  จัดท าทะเบียนประวัติของคณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
  4.  จัดประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ติดต่อ                 
               ประสานงานคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
  5.  จัดท าระเบียบวาระการประชุมและรายงานผลการประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  6.  จัดประชุมเพ่ือก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติของมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
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          7.  จัดท าทะเบียนและสรุปผลรายรับ-จ่ายของมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
           8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
  9.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    4..5  งานโภชนาการ 
หน้าที ่   
  1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานโภชนาการ 

  2.  จัดท าเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ของงานโภชนาการ 
  3.  จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติการใช้/ การยืมวัสดุ-อุปกรณ์ของงานโภชนาการ 
  4.  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  วัสดุ-อุปกรณ์ที่ช ารุดทรุดโทรม 
  5.  ประสานงานให้การดูแล  และให้บริการกับบุคลากรหรือหน่วยงานที่ขอรับบริการในด้านโภชนาการ 
            6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานโภชนาการ 
            7.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย             

5  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
    5.1  งานบริการเสียงตามสายและพิธีกร    
หน้าที ่
          1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินงานของงานบริการเสียงตามสายล 
 2.  จัดท าทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ ของงานบริการเสียงตามสาย 
 3.  จัดตารางเวลาให้บริการสาระความรู้ทางเสียงตามสาย 
 4.  ให้บริการเสียงตามสายกับบุคลากรภายในโรงเรียน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานบริการเสียงตามสาย 
          6.  ด าเนินกิจกรรมและพิธีการต่างๆ  ภายในโรงเรียน   
 7.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    5.2  งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ์ 
หน้าที ่
          1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวารสาร/ เอกสารสิ่งพิมพ์ 
          2.  ติดต่อประสานงานเพื่อจัดท าข้อมูลในการจัดท าวารสารกับหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน 
          3.  จัดรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  และเรียบเรียงข้อมูลในการจัดท าวารสาร/ เอกสารสิ่งพิมพ์ 
          4.  ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าวารสาร/ เอกสารสิ่งพิมพ์ 
          5.  ประชาสัมพันธ์วารสาร/ เอกสารสิ่งพิมพ์ไปยังบุคลากรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายใน              
              และภายนอกโรงเรียน 
 6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานวารสาร/ เอกสารสิ่งพิมพ์ 
 7.  งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
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    5.3  งานกิจกรรมทั่วไป   
หน้าที ่
          1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมทั่วไป 
 2.  ประสานงานเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายในโรงเรียน 
 3.  ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมทั่วไป 
 4.  งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

6  กลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
    6.1  งานยานพาหนะ   
หน้าที ่
       1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานของงานยานพาหนะ 
   2.  ให้บริการยานพาหนะซึ่งรวมทั้งรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์เช่า 
        3.  ด าเนินการตรวจสภาพและบ ารุงรักษายานพาหนะ 
        4.  จัดท าทะเบียนประวัติยานพาหนะ 
           5.  จัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้และการบ ารุงรักษา 
        6.  จัดส่งรถยนต์เข้าซ่อมกรณีเกิดการช ารุดเสียหาย 
        7.  เบิก-จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
       8.  จัดท าการประกันภัยและการต่อทะเบียนรถยนต์ 
        9.  จัดพนักงานขับรถเพ่ือบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     6.2  งานน้ าดื่ม 
หน้าที ่
     1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานของงานน้ าดื่ม 
    2.  ควบคุมคุณภาพน้ าดื่มให้มีคุณภาพ  สะอาด  ปลอดภัย  และเพียงพอส าหรับนักเรียนและบุคลากร 
                 ภายในโรงเรียน 
     3.  ดูแลระบบน้ าดื่มให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
     4.  ประเมินผลการปฏิบัติงานงานน้ าดื่ม  
     6.3  งานพัฒนาและรับผิดชอบอาคาร 
หน้าที ่
            1.  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
            2.  ดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บ ารุงรักษาอาคารเรียน อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี ให้มี 
                การใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 
     3.  จัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการจัดการเรียนการสอน 
             4.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย        
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     6.4  งานอาคารสถานที่และงานลูกจ้างประจ า   
หน้าที ่ 
           1.  ดูแลและก าหนดบทบาทหน้าที่ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในการปรับปรุง พัฒนาอาคาร 
                สถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็น  
                สัดสว่นสวยงามเอ้ือต่อการจัดการจดัการเรียนการสอน 
  2.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามระเบียบ            
       ที่โรงเรียนก าหนด 
    3.  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาและจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการจัดการเรียน 
                การสอน    
           4.  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  
     6.5  งานรักษาความปลอดภัย 
หน้าที ่
           1.  ก าหนด วางแผน ด าเนินการออกค าสั่ง จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน 
                ของทางราชการ 
           2.  ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่และการบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 
    3.  รายงานผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
     
 


