
กลุ่มการบริหารทั่วไป 
 
ภาระงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 
 
1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1.1. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
1.2. พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
1.3. จัดบุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานในงานต่าง ๆ  ในกลุ่มบริหารทั่วไป 
1.4. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
1.5. วางแผนและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามให้การดำเนินงานต่าง ๆ  ของกลุ่มบริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
1.6. ส่งเสริมสนับสนุนครู และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.7. ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหา และเป็นที่ปรึกษาให้ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม

บริหารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.8. เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาทางด้านบริหารทั่วไปและร่วมในการดำเนินงานของงานต่าง ๆ  ของกลุ่มบริหาร

ทั่วไปให้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น 
1.9. สรุป ประเมินผล การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป และจัดทำเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานของ

กลุ่มบริหารทั่วไปเสนอผู้บริหาร 
1.10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. งานบริหารงานทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
2.1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2.2. ดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2.3. ควบคุมดูแลงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา รวมถึงการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ 
2.4. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกงานในกลุ่มบริหารงาน 
2.5. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
2.6. กำหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารทั่วไป 
2.7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในกลุ่มงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจ

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 



2.8. ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มบริหารงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

2.9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. งานอาคารสถานที่ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.1. วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมต่อการใช้

งาน 
3.2. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.3. จัดสร้างสวนหย่อม ตกแต่งอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ  ของโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อย

ร่มรื่นและสวยงาม 
3.4. กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้เรียบร้อยและเหมาะสมตลอดจนอำนวย

ความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ 
3.5. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและประชาชนที่มาใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในการ

ดำเนินการกิจการต่าง ๆ 
3.6. สรุป ประเมินผลการดำเนินงานของอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคและจัดทำเอกสารสรุปผลการ

ดำเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
3.7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. งานโภชนาการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงานของงานโภชนาการ 
4.2. เผยแพร่ความรู้การสร้างสุขนิสัยที่ดีเก่ียวกับโภชนาการ 
4.3. จัดและควบคุมการบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ 
4.4. ควบคุม ดูแล การประกอบและการจัดจำหน่าย อาหาร รักษาความสะอาดสถานที่ประกอบและจำหน่าย

อาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
4.5. ควบคุม ดูแล การประกอบและการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

สะอาด และปลอดภัย 
4.6. ควบคุมดูแลอนามัยของผู้ประกอบ และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขลักษณะ 
4.7. รายงานผลการปฏิบัติงานโภชนาการต่อทางโรงเรียนปีละ 1 ครั้ง 
4.8. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
4.9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



5. งานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
5.1. จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน 
5.2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย เช่น การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี บริการตรวจฟัน 
5.3. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ส่งต่อนักเรียน

ทีป่่วย และประสานงานกับผู้ปกครอง 
5.4. ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะและจัดห้องพยาบาลให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐาน 
5.5. จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ให้พร้อมต่อการใช้งาน มีการควบคุม

และเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงที 
5.6. จัดทำสถิติน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และประสานงานกับครูที่ปรึกษาและ

เจ้าหน้าที่อนามัยในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
5.7. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้กิจกรรมเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ  สิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้ง

อุบัติเหตุต่าง ๆ 
5.8. จัดทำและนำเสนอสถิติ ประเมินผลงานของงานอนามัยในโรงเรียน และรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้า

กลุ่มบริหารบุคคล 
5.9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
6. งานประชาสัมพันธ์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
6.1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ 
6.2. วางแผนและดำเนินงานการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา 
6.3. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนรวมทั้งเรื่องที่เก่ียวกับการศึกษาและเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
6.4. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของชุมชนตามความเหมาะสมตามโอกาส เช่น ทางวิทยุ เสียงตามสาย 

และสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
6.5. จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนให้มีสาระบันเทิงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งภาคเช้าและภาค

กลางวันตามความเหมาะสม 
6.6. บริการประชาสัมพันธ์ ประกาศ ในเรื่องที่เก่ียวข้องที่เร่งด่วน 
6.7. ทำหน้าที่พิธีกร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
6.8. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
6.9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



7. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
7.1. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
7.2. จัดซื้อจัดหาผลิตสื่อทัศนูปกรณ์ให้ครบตามเกณฑ์ 
7.3. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย 
7.4. จัดทำระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
7.5. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนและนอกสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
7.6. จัดให้มีสถานที่สำหรับให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
7.7. จัดบริการและสนับสนุน การประชุม สัมมนาและการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ 
7.8. จัดให้มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
7.9. จัดทำทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
7.10. ควบคุมดูแลรักษาระบบแสง เสียง ภายในโรงเรียน และการให้บริการแก่ชุมชนตามโอกาสอันควร 
7.11. จัดทำบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
7.12. จัดทำแบบฟอร์ม/ตารางการใช้บริการงานโสตฯ และจัดทำสมุดบันทึกการให้บริการประจำวัน 
7.13. จัดวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้สะดวกและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
7.14. บันทึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือมีการจัดทำสถิติต่าง ๆ  สรุปเป็นรายปี 
7.15. ตรวจสภาพอุปกรณ์โสตฯ ทุกสิ้นภาคเรียน 
7.16. จัดงบประมาณเพ่ือซ่อมบำรุง และจัดทำทะเบียนซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามความเหมาะสม 
7.17. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
7.18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
8. งานสารสนเทศโรงเรียน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
8.1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับพัฒนางานสารสนเทศโรงเรียน 
8.2. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
8.3. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
8.4. และผู้เกี่ยวข้อง 
8.5. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศ 

ของฝ่ายบริหารต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.6. รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นรูปเล่ม เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
8.7. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
8.8. รายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศ 
8.9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



9. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
9.1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 
9.2. กำหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษา และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความสำเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา 

9.3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9.4. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

9.5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.6. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.7. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ 
การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 

9.8. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
งานประจำปี 

9.9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10. งานสหกรณ์โรงเรียน  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
10.1. ดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาสหกรณ์โรงเรียน 
10.2. ดำเนินงานบริหารสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด 
10.3. ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนที่อาจเกิดขึ้น 
10.4. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์โรงเรียนเพื่อนสมาชิกจากครู นักการภารโรง ตลอดจนนักเรียนที่สนใจสมัคร

เป็นสมาชิกจัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายทั้งหมดในการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน 
10.5. จัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกสหกรณ์และจำนวนหุ้นทั้งหมดเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

สมาชิก 
10.6. จัดหาสินค้าที่มีความจำเป็นและเหมาะเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิก 



10.7. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านตามสายงาน
ทุกภาคเรียน 

10.8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
11. งานสัมพันธ์ชุมชน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
11.1. จัดทำแผน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน และสารสนเทศที่จำเป็น และเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบทบาท

ของสถานศึกษา นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นและนโยบายของ
โรงเรียน พร้อมสรุปผลและรายงาน 

11.2. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง
ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน 

11.3. จัดประชุมศิษย์เก่าเพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาทุก ๆ ด้าน 
11.4. ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  กับทางจังหวัด 
11.5. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่นการทำบุญตักบาตร การถวายเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 
11.6. ดำเนินการสร้างศรัทธาและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
11.7. สำรวจอาชีพผู้ปกครอง เพื่อขอคำแนะนำความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา 
11.8. จัดทำเอกสาร ข้อมูล ความสำเร็จ ความก้าวหน้าของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 
11.9. ขอความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชน เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียน 
11.10. ติดตามตรวจสอบคำร้องเรียนของผู้ปกครอง 
11.11. จัดทำทำเนียบวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิษย์เก่าดีเด่น เพ่ือเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 
11.12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
12. งานสารบรรณ 

ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารราชการ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาย
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. งานสารบรรณกลาง ด้านการรับ-ส่งเอกสาร 
2. งานเอกสารการพิมพ์ 
3. งานการประชุม 
4. งานเลขาผู้อำนวยการโรงเรียน 
5. งานปฏิคมภายในโรงเรียน 
6. การช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
12.1. หัวหน้างานสารบรรณ 

12.1.1. กำกับดูแลและรับผิดชอบงานสารบรรณ 
12.1.2. บริหารงานสารบรรณ 
12.1.3. พัฒนางานสารบรรณ 
12.1.4. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 
12.1.5. ปฏิบัติหน้าที่ตามได้ที่ได้รับมอบหมาย 

12.2. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 
12.2.1. งานรับ-ส่งหนังสือ และลงทะเบียนหนังสือ 

12.2.1.1. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ และเอกสารต่าง ๆ  
12.2.1.2. ลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
12.2.1.3. ตรวจสอบหนังสือราชการ เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
12.2.1.4. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดลำดับความสำคัญของหนังสือราชการก่อนเสนอผู้บริหาร    

ลงนาม 
12.2.1.5. ควบคุมการออกเลขที่หนังสือ ทั้งหนังสือภายใน ภายนอก คำสั่ง เป็นต้น 

12.3. งานเสนอหนังสือ 
12.3.1.1. จัดเรื่องเข้าแฟ้มและเสนอแฟ้มตามสายงาน 
12.3.1.2. แจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยจัดทำสำเนาหนังสือเรื่องที่

รับและแจ้งทราบ เพื่อถือปฏิบัติ   
12.3.1.3. ควบคุมดูแลหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ 

12.4. งานพิมพ์หนังสือของงานสารบรรณกลาง 
12.4.1.1. โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 
12.4.1.2. พิมพ์หนังสือราชการ 

12.5. งานจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ และทำลายเมื่อหมดอายุการใช้งาน 
12.6. รับ-ส่งจดหมาย/เอกสาร หรือพัสดุทางไปรษณีย์ของโรงเรียน 
12.7. ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
12.8. ประสานงาน/แจ้งชื่อผู้ไปร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน 
12.9. งานประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 

12.9.1. จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม 
12.9.2. เตรียมเอกสารในการประชุม 
12.9.3. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และอาหารในการประชุม 

 
 
 



13. งานธนาคารโรงเรียน 
ปฏิบัติงานควบคุม ดูแลการทำงานของนักเรียนเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา รณรงค์และส่งเสริม

คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออมของนักเรียน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาระโนด (สาขา
พ่ีเลี้ยง) ในการรับเงินประจำวัน/ เงินอ่ืน และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน สนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่งานอ่ืน ๆ ที่ขอความร่วมมือ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
13.1. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานรับฝาก-ถอนเงินในวันที่ธนาคารโรงเรียนเปิดทำ การ             
13.2. ตรวจสอบความถูกต้องในการรับ-จ่ายเงินประจำวันของธนาคารโรงเรียน 
13.3. ประสานงานการนำส่งเงินฝากประจำวัน และเรื่องอ่ืน ๆ กับธนาคารออมสินสาขาระโนด 
13.4. จัดทำบัญชีเงินฝากของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
13.5. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินต่าง ๆ ของธนาคารโรงเรียน 
13.6. จัดทำโครงการส่งเสริมการออม และจัดหาของขวัญ/ประกาศเกียรติคุณ       
13.7. เพ่ือมอบแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเป็นรายภาคเรียน/รายปี 
13.8. คัดเลือกเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ประจำปี      
13.9. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
13.10. สรุปรายงานผลการดำเนินกิจการธนาคารโรงเรียน  เพ่ือเสนอผู้บริหารรับทราบ ทุกสิ้นปีการศึกษา         

  
 


