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                             ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 
วิสัยทัศน์การบริหารงานทั่วไป 
        การบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอ่ืนๆบรรลุผลตามมาตรฐาน 
คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของ 
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     2. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ 
ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลุ่มบรหิารทั่วไป     นายไฉน มั่งคลา้ย คร ู ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

ขอบข่ายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. ท าหน้าท่ีช่วยงานผู้อ านวยการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่าย ก าหนดและจัดท าแผนงานฝ่ายบริหารท่ัวไปร่วมกับคณะกรรมการฝ่าย

บริหารท่ัวไป 
3.  ประสานงานของฝ่ายต่างๆในฝ่ายบริหารท่ัวไปและหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อด าเนินการให้

เป็นไปตามระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ 
4. ร่วมท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆของฝ่ายบริหารเพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติ

งานของโรงเรยีนต่อไป 
5. จัดท าโครงการงานประมาณการงบประมาณและรวบรวมโครงการร่วมกับหัวหน้างานต่างๆ 
6. ช่วยดูแลงานบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
7. พิจารณาและกลั่นกรองเอกสารท่ีในสายงานท่ีรับผิดชอบฝ่ายบริหารท่ัวไป 
8. ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆตามท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปมอบหมาย 
9. ช่วยในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนโรงเรียน 
10. ช่วยในการเก็บสถิติข้อมูลต่างๆของฝ่ายบริหารท่ัวไป 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 



 
1.กลุ่มงานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

 ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1. วิเคราะห์สภาพงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
2. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
3. วางแผนและจัดท าแผนงาน โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
4. จัดระบบงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
5. จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่การใช้สาธารณูปโภค ปรับซ่อมอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ 
ต่าง ๆ 
6. จัดด าเนินการตกแต่งพ้ืนที่ทั่วไปและอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนให้สวยงาม 
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษา 
8. ควบคุมการใช้ การเก็บรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
9. ก ากับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของงานอาคารสถานที่ 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
11. วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่บริเวณ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
12. วางแผนและจัดท าแผนงาน โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานสิ่งแวดล้อม 
13. ปฏิบัติงานและวางแผน เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่บริเวณ ให้เรียบร้อยสวยงาม และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
16. จัดหา ดูแลรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง พื้นที่บริเวณสิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
17. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

2.กลุ่มงานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 

 ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ส ารวจความจ าเป็นและจัดท าโครงการ งบประมาณค่าน้ ามัน ซ่อมบ ารุงรักษารถทุกคัน 
2. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์ในการให้บริการแก่บุคลากรตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ควบคุมดูแลการบ ารุง รักษาให้รถยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้เสมอ 
4. ท าทะเบียนหลักฐานการใช้รถ ตามที่โรงเรียนก าหนดให้บันทึกการใช้รถเป็นประจ าและเป็นปัจจุบัน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
6. ตรวจตรา และตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้อยู่ในกฎระเบียบวินัย พร้อมช่วยเหลือแก้ปัญหา เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นในระหว่างการท างาน 
7. วางแผนก าลังพล ของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมตาม
เป้าหมายขององค์กรและผู้ว่าจ้าง 



3. ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมเขียนบันทึกรายงาน 
9. ตรวจตามจุดต่าง ๆ เพ่ือดูแลความเรียบร้อย 
10. มีกลยุทธ์ในการผลักดันและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยท างานได้ตามเป้าหมาย 
11. ตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับการท างานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เสมอ และควบคุมการใช้งานให้อยู่ในขอบเขตและ
เป้าหมาย 

3.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนและโภชนาการ 

1. วิเคราะห์สภาพงานงานอนามัยโรงเรียน ศึกษาระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2. วางแผนและจัดท าแผนงาน โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ 
4. ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 
5. ก ากับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
8. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
9. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลรักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
10.จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
11.จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
12.ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
13.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย แนะน าผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติ 
ตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
14.ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
15.ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
16.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 
17.จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงานอนามัย 
18.ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน 
19.จัดบริการสถานที่ จ าหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
20.ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
21.ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
22.ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของผู้จ าหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
23.รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
24.ก าหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจ านวนผู้จ าหน่ายอาหารให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 



25.ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
26.ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
27.ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและนักเรียน 
28.ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
29.ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
30.อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
31.เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงานโภชนาการ 
32.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.กลุ่มงานสวัสดิการรา้นคา้สหกรณ์โรงเรียน 
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เรื่องระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520  
2. จัดท าแผนงานโครงการของงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ เปิดรับสมาชิก และจ าหน่ายหุ้นของกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 
4. ส่งเสริมการบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
5. ส ารวจข้อมูลความต้องการสินค้า และการใช้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนจากผู้ใช้บริการจ าหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิก
ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
6. ควบคุมดูแลและก ากับติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการงานสหกรณ์เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

5.กลุ่มงานครูเวรประจ าวัน 

  1. เวลามาปฏิบัติงานตอนเช้า ก่อนเวลา  07.00  น. 
          2. ครูเวรมีหน้าที่อบรมนักเรียนท าหน้าที่  ก ากับการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  อบรมนักเรียน ตลอดจน จดบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ รายการอาหารประจ าวัน  สถิติ การท างานของครู คนงาน สถิตินักเรียนมาเรียน ความสะอาดแต่ละอาคาร ลงใน
สมุดบันทึกประจ าวันของโรงเรียน  ควบคุมสัญญาณเข้าเรียน พัก และเลิกเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 
          3. ครูเวรที่มีหน้าที่ตรวจอาคารท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน บริเวณสนามเด็กเล่น  และบริเวณทั่วไปในช่วง
เช้า พักกลางวัน ตามที่หัวหน้าเวรมอบหมาย 
          4. ครูเวรที่สอนในชั่วโมงสุดท้าย ให้ปล่อยนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน 10 นาที เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เวร 
          5. ให้ครูเวรเข้าประจ าจุดต่างๆ ตามที่หัวหน้าเวรมอบหมายในตอนเย็น หลังเลิกเรียนให้ตรงเวลา 
          6. ครูเวรที่มีหน้าทีท่ีประตูดูแลเด็กข้ามถนน ตลอดจนเน้นในเรื่องการท าความเคารพ และระเบียบวินัย 
          7. หัวหน้าเวรรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละวัน เพื่อรายงานและปรับปรุงร่วมกับรองหัวหน้าเวรที่รับผิดชอบ
เวรประจ าวัน 
          8. หมดเวลาของการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันเวลา 16.30 น.  



6.กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษากับชุมชนและองค์กรภายนอก 

 1.  วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะตลอดจนการติดตาม
การปฏิบัติงาน 
  2.  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพ่ือน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนและบริการ
สาธารณะ 
  3.  ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และวิชาการ 
  4.   จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัดนิทรรศการ  
  5.  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เก่ียวกับชุมชน 
  6.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ            
  7.  ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน อาคาร
สถานที่  วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลากร  งบประมาณ 
  8.  รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ           
  9.  ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
  10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 


