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บทท่ี ๑ 

ขอบข่ายของงานสายสนับสนุน 

 
 งานสายสนับสนุน เป็นงานในฝ่ายบริหาร มีงานในสายงานทั้งหมด ๑๐ งาน มีขอบข่าย ในการปฏิบัติงาน

ตามโครงสร้าง ดังนี้ 

 

โครงสร้างงานสายสนบัสนนุฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังโครงสร้างงานสายสนับสนุนฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร 

งานธุรการและสารบรรณ 

งานบุคลากรและสวัสดิการ 

งานการเงินและบัญชี 

งานแผนงานและงบประมาณ 

งานพัสดุ 

งานยานพาหนะ 

งานอาคารสถานท่ี 

งานรักษาความปลอดภัย 

งานสารสนเทศ 

งานประชาสัมพันธ์ 
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ขอบข่ายการปฏบิัตงิานสายสนบัสนนุ  ฝ่ายบริหาร 

 

 ขอบข่ายในการปฏิบัติงานในสายสนับสนุน ฝ่ายบริหารตามพรรณนางานของวิทยาลัยและตามที่หัวหน้า

งานสรุป มีดังนี้  
 

งานธุรการและสารบรรณ 

 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ันและ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

๒. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร  และหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ 

๓. จัดท าบัญชีเอกสาร/หนังสือราชการ  และเก็บรวบรวมอย่างมีระบบ 

๔. รับเอกสาร/หนังสือราชการ แล้วแยกประเภท เพื่อน าเสนอผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยแต่ละฝ่าย 

๕. น าแฟ้มหนังสือราชการที่รองผู้อ านวยการ แต่ละฝ่ายแล้ว เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย 

๖. ส่งมอบเอกสาร/หนังสือราชการที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยสั่งการแล้วและติดตามงานภายในวิทยาลัย 

๗. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการของวิทยาลัย  ตามระเบียบงานสารบรรณ  ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือ

ราชการของวิทยาลัย ก่อนส่งออก  เก็บหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ให้เป็นหมวดหมู่ 

๘. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคลทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัย ตามความเหมาะสม 

๙. ประสาน และติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในวิทยาลัย  เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามค าสั่ง

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  รวมทั้งปฏิทินปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย 

๑๐. จัดท ารายเอกสารของทางราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ 

๑๑. รวบรวมข้อมูล สถิติเอกสาร และหนังสือราชการแต่ละเดือน/ปี ตามระเบียบงานสารบรรณ 

๑๒. จัดเตรียมเรื่อง/วาระการประชุมบุคลากร  พร้อมรายงานการประชุมฯ และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๓. ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ประสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยหรือ

การปิดประกาศ 

๑๔. ดูแลเว็บไซตข์องวิทยาลัย จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

๑๕. จัดระบบถ่ายเอกสาร  ส่งแฟกซ์  โทรศัพท์ ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย และระเบียบ  ของ

ทางราชการ 

๑๖. จัดเตรียมเอกสารและควบคุมบัญชีการลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  

พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว  เวลามาและเวลากลับให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและระเบียบของ

ทางราชการ 
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๑๗. จัดพิมพ์แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในงานธุรการและสารบรรณ เพื่อการบริการ 

๑๘. บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องคอมพิวเตอร์  และเครื่องถ่ายเอกสารให้คงสภาพ และสามารถใช้

งานได้ดีเสมอ  พร้อมทั้งเครื่องมือสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร  พร้อมทั้งรายงาน   การใช้โทรศัพท์  เพื่อ

ส่งการเงินในการเบิกจ่าย 

๑๙. สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการ

วิทยาลัยตามล าดับข้ัน 

๒๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานบุคลากรและสวัสดิการ 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ันและ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

๒. เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ปฏิทินปฏิบัติงานใหค้รู  อาจารย์  ข้าราชการ  และลูกจ้าง ทราบในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

๓. จัดท าแผนการสรรหาบุคลากร   แผนการใช้บุคลากร  และแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ 

๔. ประสานและด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติ การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนระดับ 

การเลื่อนเงินเดือน  การเพิ่มวุฒิ  การโอนย้าย  การขอช่วยราชการ  สถิติวันลา  การลาประเภทต่างๆ  การลา

ศึกษาต่อ  การขอท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ  การขอเปลี่ยนช่ือ-สกุล  การลาออกจากราชการ 

๕. เป็นเลขานุการในการเลื่อนข้ันเงินดู ดูแลการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะในทุกข้ันตอน 

๖. ดูแล  ติดตาม  และช้ีแจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าพนักงานราชการและ

ลูกจ้างช่ัวคราว  รวมทั้งวิธีปฏิบัติราชการตามกฎหมาย และระเบียบราชการ  ให้บุคลากรของวิทยาลัยทราบและ

ถือปฏิบัต ิ

๗. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนงาน

ส านักงานเลขานุการกรม  ส านักงบประมาณ  ส านักงาน ก.พ. ส านัก ก.ค.ศ. เพื่อด าเนินงาน  ในส่วนของบุคลากร

ในวิทยาลัย 

๘. รวบรวมหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร อย่างมีระบบ 

๙. ปิดประกาศหนังสือและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ให้ทราบโดยทั่วกัน 

๑๐. ด าเนินการเรื่องการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของข้าราชการ 

 ๑๑. จัดท างบเวลาท าการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  และรายงานผลงบ เวลา

ประจ าเดือนต่อต้นสังกัดตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
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๑๒. จัดท าบัญชีกองทุนสวัสดิการเพื่อเพื่อนครูให้เป็นปัจจุบันและรายงานให้ทราบทุกเดือน 

 ๑๓. เป็นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยในการด าเนินงานประสานด้านสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ช.พ.ค.  

ช.พ.ส กบข.  กสจ.  องค์การประกันชีวิต  และสมาชิกคุรุสภาของบุคลากรในวิทยาลัย 

 ๑๔. ดูแลและจัดสวัสดิการบ้านพักให้กับข้าราชการให้เป็นไปตามระเบียบและเพียงพอโดยประสานงาน

อาคารสถานที่และกรรมการบ้านพักข้าราชการ 

 ๑๕. สรุปผล  และรายงานปัญหา  อุปสรรค  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อ านวยการ

วิทยาลัยตามล าดับข้ัน 

๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานการเงินและบัญชี 

งานการเงิน 

 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ันและ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

 ๒. ด าเนินงานและรับผิดชอบงานการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเงินการคลัง   

 ๓. ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานต่างๆในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  

เมื่อถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว จงึท าการขออนุมัติเบิกจ่าย  เสนอต่อผูอ้ านวยการวิทยาลัยตามล าดบัข้ัน 

 ๔. ควบคุม  ดูแลการรบัจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 ๕. จัดท าทะเบียนควบคุมการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้อง   

 ตามแผนงาน/โครงการ  และหมวดรายจ่ายที่ได้รบัอนุมัติไว้แล้ว 

 ๖. รวบรวมหลักฐานการรบั-จ่ายเงิน  สง่ใหเ้จ้าหน้าทีบ่ัญชี  ลงบญัชีทุกครัง้เมื่อมกีารรับ-จ่ายเงิน  โดยให้

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  เพื่อใหห้ลักฐานทางบัญชีถูกต้อง และเป็นปจัจบุัน 

 ๗. รับ-ส่งเงิน และรายงานยอดคงเหลือประจ าวันต่อคณะกรรมการเกบ็รักษาเงินตามเงือ่นไขที่ก าหนด

และน าเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกวัน 

 ๘. ตรวจสอบยอดเงินทกุวันเมือ่มีการรับเงิน  ถ้าเกินอ านาจความรบัผิดชอบของวิทยาลัย ให้น าฝากคลงั

หรือธนาคาร ตามระเบียบของทางราชการ 

 ๙. ประสานงานด้านการเงินกับหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการหักเงินเดือน

ในระบบ ได้แก่ ช.พ.ค.  ช.พ.ศ.  ก.บ.ข.  กสจ.  และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
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 ๑๐. ควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบเอกสาร  หลักฐาน  รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ

ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๑. ควบคุม ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารตามล าดับ 

 ๑๒. สรุปผล และรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการ

วิทยาลัยตามล าดับข้ัน 

 ๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 งานบัญชี 

 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ัน         

และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

 ๒. ด าเนินงาน และรับผิดชอบงานบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการเงินการคลัง 

 ๓. จัดท าบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามระบบบัญชีของทางราชการ 

 ๔. รับหลักฐานการรับ-จ่ายเงินจากงานการเงิน และจัดท าบัญชีด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้องเพื่อให้เป็น

ปัจจุบันทุกครั้ง 

 ๕. รวบรวม  เก็บรักษาหลักฐานต่างๆให้เป็นระเบียบ ถูกต้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะให้หน่วย

ตรวจสอบภายใน และ/หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าท าการตรวจสอบ และเมื่อมีการตรวจสอบแล้วให้เก็บ

รักษาหลักฐานต่างๆอย่างธรรมดา เป็นเวลา ๑๐ ป ี

 ๖. จัดท างบเดือน และรายงานการเงินประจ าเดือน ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และตาม

เงื่อนไขเวลาที่ก าหนด 

 ๗. ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้หลักฐานทางบัญชีถูกต้อง และเป็น

ปัจจุบัน 

 ๘. ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งทรัพย์สอนของทางราชการตามที่

ได้รับมอบหมาย 

 ๙. สรุปผลรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย

ตามล าดับข้ัน 

 ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 
งานแผนงานและงบประมาณ 

 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  กระทรวง  กรมเจ้าสังกัด  และจังหวัด

รวมทั้งปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ัน และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/

โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

 ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงานให้ครู อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างทราบ ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

 ๓. ศึกษา และรวบรวมสภาพปจัจบุัน ปัญหาที่เกี่ยวกับนโยบายที่เกีย่วข้องกับภารกจิ หน้าที่ของวิทยาลัย

และผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงาน/โครงการทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว  เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ัน 

 ๔. จัดท าค าขอ พร้อมค าช้ีแจงค าของงบประมาณประจ าปี ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง  กรมเจ้าสังกัด

จังหวัด และวิทยาลัย รวมทั้งติดตามผล และช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติม (กรณีขอให้มีการช้ีแจง) 

 ๕. ประสาน และรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของฝ่าย/งาน/ภาควิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

ในวิทยาลัย ที่ประสงค์จะของบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยพิจารณาจัดสรร 

 ๖. ก าหนดประชุมรองผู้อ านวยการวิทยาลัย และหัวหน้าภาควิชาต่างๆเพื่อช้ีแจงค าของบประมาณ

ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 ๗. จัดท าแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณประจ าปีของวิทยาลัย 

 ๘. จัดท าสถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและงบประมาณของวิทยาลัย 

 ๙. ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและ

แผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 

 ๑๐. ด าเนินการเรื่องการขอโอน/เปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณประจ าปีของวิทยาลัย 

 ๑๑. รายงานการใช้ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอก 

งบประมาณของวิทยาลัย ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ัน 

 ๑๒. ประสานงานกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ฯลฯ เพื่อรายงานข้อมูลต่างๆ ต่อผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยตามล าดับข้ัน  พร้อมทั้งรายงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นรายเดือน รายไตรมาสและ/

หรือรายปี ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

๑๓. ประสานและติดตามการด าเนินงานระบบควบคุมภายในของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายของ

วิทยาลัย และตามระเบียบของทางราชการพร้อมรายงานตามระบบควบคุมภายใน 

 ๑๔. รวบรวมและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลตามแบบการรายงานต่างๆ 



๘๒ 
 
 ๑๕. จัดท าแผนปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินตามแบบรายงานต่างๆ 

 ๑๖. สรุปผล และรายงานผล ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารตามล าดับข้ัน 

 ๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานพัสด ุ

 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ัน  และ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

 ๒. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  และจัดหาพัสดุของวิทยาลัย ตามนโยบายของวิทยาลัย และระเบียบ 

ของทางราชการ 

 ๓. จัดท าบัญชีรับ-จ่ายพัสดุ  ทะเบียนพัสดุ  และตีราคาทรัพย์สินให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบ

ของทางราชการ 

 ๔. จัดวางระเบียบ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายพัสดุ ให้ถูกต้องตามนโยบายของวิทยาลัย และระเบียบ

ของทางราชการ 

 ๕. ควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษาพัสดุของวิทยาลัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย และให้ครบถ้วน

ถูกต้องตามบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ 

 ๖. ส ารวจ และจัดท าสถิติการซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการ 

ต่อพัสดุน้ันๆ ได้แก่ ประวัติครุภัณฑ์ การซ่อมบ ารุงรักษา  ประวัติการซ่อมบ ารงุรกัษาเครื่องปรบัอากาศและเครือ่ง

คอมพิวเตอร์ 

 ๗. รายงานการช ารุด การเสื่อมสภาพ การสูญหายของพัสดุ เพื่อขอซ่อมบ ารุง  การจ าหน่ายและ/หรือการ

ชดใช้แล้วแต่กรณี  ตามนโยบายของวิทยาลัย  และระเบียบของทางราชการต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ัน 

 ๘. ตีราคาทรัพย์สนิ ประจ าปี เพื่อใหส้่งต่องานใหก้ับงานการเงินรายงานผล 

 ๙. ด าเนินการตรวจสอบพสัดปุระจ าปี  ตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๐. จัดท ารายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี  ตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๑. จัดวางระเบียบมาตรการประหยัดพลังงานและรายงานประจ าเดือนใหเ้ป็นปจัจบุัน 

 ๑๒. ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัสดุทกุครัง้ที่มกีารขอเบกิพัสดุ  และเกบ็รกัษาใบเบกิพัสดุไว้ 

เป็นหลกัฐาน   ตามนโยบายของวิทยาลัย และระเบียบของทางราชการ 

งานยานพาหนะ 

 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ันและ 

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รบัอนุมัต ิ



๘๓ 
 
 ๒. รับผิดชอบเกี่ยวกบัยานพาหนะของวิทยาลัยทัง้หมด 

 ๓. ก าหนดแนวปฏิบัติในการใหบ้รกิารยานพาหนะ เพื่อใหส้ะดวก  เพียงพอ  และเหมาะสมกบัสภาพ 

การใช้งาน ตามนโยบายของวิทยาลัย และระเบียบของทางราชการ 

 ๔. ควบคุม  ดูแล  และติดตามการใช้ยานพาหนะให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลยั  และระเบียบ 

ของทางราชการ 

 ๕. ควบคุม ดูแลและบ ารุงรักษายานพาหนะให้คงสภาพ  สามารถใช้งานได้ดีเสมอ 

 ๖. รายงานผลการตรวจสภาพยานพาหนะกอ่นมีการซอ่มบ ารงุทกุครั้ง 

 ๗. ตรวจสภาพความถูกต้องของการบันทกึรายงานการขอใช้ยานพาหนะทุกครัง้ 

 ๘. จัดท าประวัติการซ่อม  บ ารุงรักษายานพาหนะให้เป็นปจัจุบนัแยกเป็นแต่ละคัน 

 ๙. ด าเนินการขอต่อทะเบียนยานพาหนะของวิทยาลัยทกุคันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ 

 ๑๐. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

งานอาคารสถานท่ี  

 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ันและ 

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รบัอนุมัต ิ

 ๒. เผยแพร่  และประชาสมัพันธ์ปฏิทินปฏิบัตงิาน ให้ครู  อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างและนักเรียน   

นักศึกษา  ทราบในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

 ๓. ประสาน และวางแผนในการจัดสร้างอาคาร และสิง่ปลูกสร้างอื่นๆ ของวิทยาลัย  ใหส้อดคลอ้งกบัผัง

แม่บท  และนโยบายของวิทยาลัย  รวมทั้งความตอ้งการทางการศึกษา 

 ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการตกแต่งอาคารสถานที่  และบรเิวณต่างๆภายในวิทยาลัย ใหส้ะอาด เป็น 

ระเบียบ  เรียบรอ้ย  ร่มรืน่  และสวยงาม 

 ๕. ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่  ให้ค าปรกึษา  ควบคุม  และดูแลการ 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ักษาความสะอาด  และเจ้าหน้าที่บ ารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยใหส้ามารถ

ปฏิบัติงานไดส้ัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางและแผนงานที่ก าหนดไว้ 

 ๖. จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งปลกูสร้างอื่นๆของวิทยาลัย รวมทัง้ระบบสาธารณูปโภค

ให้มีความสะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย  และสามารถใช้งานได้ดีเสมอ 

 ๗.  ดูแล  ตรวจสอบ  และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  และสิ่งปลกูสร้างอื่นๆของวิทยาลัย รวมทัง้ระบบ

สาธารณูปโภคให้มีความสะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย  และสามารถใช้งานได้ดีเสมอ 

 ๘. ให้การบริการด้านอาคารสถานที่ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัย 



๘๔ 
 
 ๙. จัดระบบการจราจรภายในวิทยาลัยใหส้ะดวก ปลอดภัย และเป็นระเบยีบ 

 ๑๐. จัดระบบการรกัษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิง่ปลกูสร้างอืน่ๆของวิทยาลยั 

 ๑๑. จัดท าข้อมูล  สถิติการใช้อาคารสถานที่และสิง่ปลูกสร้างอื่นๆของวิทยาลัย รวมทั้งระบบการประเมิน

การเสื่อมสภาพ  เพื่อวางแผนในการบ ารงุรักษาใหส้ามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

 ๑๒. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

งานรักษาความปลอดภัย 

 ๑. ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  มติคณะรัฐมนตรี  

เกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ ประจ าสถานที่ราชการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. จัดครูและบุคลากรดูแลความปลอดภัยให้กับสถานศึกษา  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบาย

ของวิทยาลัยและระเบียบของทางราชการ 

 ๓. จัดท าแผนงาน/โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ัน            

และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่วางไว้ 

 ๔. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในด้านการป้องกันความปลอดภัยให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 ๕. จัดการเรื่องความรู้  ความมีระเบียบวินัยด้านการจราจร/ดูแลความปลอดภัยทางด้านการจราจร    

ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรของวิทยาลัย 

 ๖. อ านวยความสะดวก/ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรภายนอกด้านการดูแลรักษา

ความปลอดภัยตามที่ขอความร่วมมือโดยผ่านทางวิทยาลัย 

 ๗. จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ 

 ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานประชาสมัพันธ์ 

 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ัน  และ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

 ๒. เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้ครู  อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างและนักเรียน  

นักศึกษา  ทราบในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัย 

 ๔. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูกิจกรรมผลงานของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย  



๘๕ 
 
 ๕. สร้างสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน  

 ๖. ท าป้ายนิเทศและป้ายประกาศ กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัย  

 ๗. ดูแลเว็บไซต ์จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 ๘. ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  

 ๙. ประสานกับสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

 ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

งานสารสนเทศ  

 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยตามล าดับข้ัน   และ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

 ๒. เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้ครู  อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างและนักเรียน  

นักศึกษา  ทราบในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. วิเคราะห์สภาพสภาพงานสารสนเทศของวิทยาลัย และสารสนเทศในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ๔. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ๕. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อเก็บข้อมูล 

 ๖. รวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยบันทึกลงในโปรแกรม EIS และ DATE CENTER  

 ๗. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 

 ๘. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเมื่อสิ้นปี 

 ๙. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ๑๐. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

 ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 จากขอบข่ายการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ฝ่ายบริหาร ท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นขอบข่าย            

การปฏิบัติงานได้ชัดเจนยิ่งข้ึน และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงเป้าหมาย ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 


