
 ๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

เอกสารงานวชิาการ เลขที ่๖/๒๕๖๓ 



 ๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนชุมชนแม่ลาศกึษา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 

............................................................................................................ ......................................................................................................  

แนวคิด 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริหารงานอื่นๆบรรลุตามมาตรฐาน 
คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการความสะดวก
ต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเมาะสม ส่งเสริม
ในการบริหารและการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก
โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยมีประสิทธ์ิภาพและประสิทธิผล 
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่ งก่อให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ขอบข่ายและภารกิจ 
๑, การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา  
๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
๔. งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน  
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
๘. การด าเนินงานธุรการ  
๙. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๑๐. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑๑. การรับนักเรียน  
๑๒. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
๑๓. การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
๑๕ การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  
๑๖. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
๑๗. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา ของบุคคลองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นๆ 
๑๘. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
๑๙. งานสวัสดิการในโรงเรียน 



 ๒ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๒๐. งานกิจกรรมสหกรณ์ 
๒๑. งานอนามัยโรงเรียน 
๒๒. งานโภชนาการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        

                                                                                                            

 

 

 

                            

 

นายธวัช  โลกา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางมาลี   ค าภีระ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 

ว่าที่ร้อยตรีเอษณะ  พวงทอง
ต าแหน่ง ครูช านาญการ  

 งานกิจการนักเรียน 
 

นายทศพร  พจนาปิยะกุล  
ต าแหน่ง ครู  

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

นางสาวพิมชนก มณีธร  
ต าแหน่ง ครู  

งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
 



 ๔ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

                   

 

  

                                                                  

 

 

 

                                                                   
 
 

นางสาววิภา   เจริญเล็ก 

ต าแหน่ง คร ู
ส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงาน 

  
 

นางพิมพ์พร  พจนาปิยะกุล 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
พัฒนางานข้อมลูสารสนเทศ 

 
 

นายทวีเดช ฌานชีวิน 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ประชาสมัพันธ์งานการศึกษา 
 

นายสัญญนันท์ วรรณค า
ต าแหน่ง ครูธุรการ  

 งานธุรการ 
 

นายธนทัต   เพียรวิทย์ 
ต าแหน่ง ครูพนักงานราชการ 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก
ต าแหน่ง คร ู

การรบันักเรียน 
การจัดท าส ามะโนประชากร 

 
 

นายพิพัฒน์  ทองปินตา 
ต าแหน่ง ครู  

 งานกิจการนักเรียน 
 
 

นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์
ต าแหน่ง คร ู

งานอนามัยโรงเรียน 
 
 

 



 ๕ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ขอบข่าย/ภารกิจกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

๑.  การด าเนินงานธุรการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาววิภา    เจริญเล็ก ต าแหน่ง คร ู
๒. นายสัญญนันท์   วรรณค า ต าแหน่ง ครูธุรการ 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 ๑.๑  ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒  วางแผนออกแบบงานธุรการ ลดข้ันตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธ์ิภาพโดยอาจน าระบบเทคโนโลยีมา     
       ใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

 ๑.๓  จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบ 
                  ที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๔  จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๕  ด าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้  โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า 
 ๑.๖  ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒)  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
 
๒.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาววิภา    เจริญเล็ก ต าแหน่ง คร ู
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 ๒.๑  รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

       ข้ันพื้นฐาน 
 ๒.๒  สนับสนุนข้อมูล  รับทราบหรือด าเนินการตามมติ  ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒.๓  ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒.๔  จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ 

       แล้วแต่กรณี 
 ๒.๕  ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด  

       การด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 
๓.  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางพิมพร  พจนาปิยะกลุ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังน้ี 



 ๖ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 ๓.๑  ส ารวจระบบเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓.๒  จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

๓.๓  จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ     
       ระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๓.๔  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสาสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ   
                  ปฏิบัติภารกิจ 
 ๓.๕  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น  เขตพื้นที่การศึกษา  และส่วนกลาง 
 ๓.๖  น าเสนอเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การบริการ  และการประชาสัมพันธ์ 
 ๓.๗  ประเมินและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  และประปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ  
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๔.  การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
ผู้รับผิดชอบ 

นายทวีเดช ฌานชีวิน ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑  จัดให้มีระบบประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
 ๔.๒  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 ๔.๓  ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน 
                  งานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔.๔  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๔.๕  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 
                 สถานศึกษา 
 ๔.๖  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา  
                 อย่างต่อเนื่อง 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑)  พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

๒)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๒๙  และ     
     แก้ไขเพิ่มเติม 

 
๕.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 ๕.๑  การจัดระบบการบริหาร 
 ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางมาลี  ค าภีระ  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 ๕.๑.๑)  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
 ๕.๑.๒)  วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท างานและการ  
                     บริหารงานของสถานศึกษา 



 ๗ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 ๕.๑.๓)  น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน 
                     สถานศึกษา 
 ๕.๑.๔)  ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๕.๑.๕)  ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
 ๕.๑.๖)  ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
 ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

 ๕.๒  การพัฒนาองค์กร 
 ผู้ท่ีรับผิดชอบ 

๑. นางมาลี  ค าภีระ  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
  ๕.๒.๑)  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร 
   ของสถานศึกษา 

 ๕.๒.๒)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยีและกลยุทธ์ให้    
                สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ จ าเป็นของสถานศึกษา 

๕.๒.๓)  ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง  ภารกิจ       
           เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

  ๕.๒.๔)  ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานของบุคลากร   
  ๕.๒.๕)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  ๕.๒.๖)  น าผลประเมินไปใช้  ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการท างานให้เหมาะสม 
             และมีประสิทธิภาพ 
 ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

๖.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวพิมชนก  มณีธร ต าแหน่ง คร ู
แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑.  ส ารวจข้อมลูด้านเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.  วางแผนก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษามาใช้ในการบริการ   
                และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓.  ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๔.  สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 ๕.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามรถในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมี 
               คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๖.  สง่เสริมให้การวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๗.  ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการ   
     เรียนรู้ 



 ๘ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๗. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางมาลี  ค าภีระ  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑.  ส ารวจปัญหาความจ าเป็นของด้านวิขาการ  งบประมาณ  บุคลากรและการบริหารทั่วไป  

๒.  จัดระบบส่งเสริม  สนับสนุนและอ านวยความสะดวก  ในการบริหารงานด้านวิชาการงบประมาณบุคลากร    
     และบริหารทั่วไป 
๒. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ทุกด้าน 
 ๔.  ติดตามประเมินผลการสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานบุคลากรในด้านต่างๆ 

๕. น าผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้มีความ   
    ยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑) พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒) พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔ 
 ๓) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์การแบ่งสว่นราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หรือส่วน   
              ราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นว่า  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๘.  การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
ผู้รบัผิดชอบ 

๑. นายทศพร  พจนาปิยะกุล  ต าแหน่ง คร ู
๒. นายธนทัต   เพียรวิทย์   ต าแหน่ง ครูพนักงานราชการ 
๓. นายพัฒนพงษ์  บุญปราบ  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
๔. นายระวี  ต้าวแอ้ม   ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๔ 

งานสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 
     ๑. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบรเิวณโรงเรียน 
          ๒. ออกแบบและปรบัปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ 
         ๓. ร่วมกับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องก าหนดห้องเรียน ห้องกิจกรรมทกุประเภท รวมทัง้อาคารประกอบต่าง ๆ ในแต่ละปี
การศึกษา 
          ๔. ก าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ 
         ๕. ดูแลซ่อมบ ารงุ ปรบัปรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารอื่นตลอดจนครุภัณฑ์และสิง่ของเครื่องใช้ใน
โรงเรียนจัดท าสถิติการซอ่มบ ารุงอาคารสถานที่ / ครุภัณฑ์/สาธารณูปโภค 
         ๖. ให้บรกิารด้านอาคารสถานที่แกห่น่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียนและบันทกึการใช้จัดท าสถิติการขอใช้ 
อาคารสถานที ่
 



 ๙ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

งานอาคารเรียน อาคารประกอบ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 
  ๑.  บรหิารจัดการอาคารเรียน อาคารประกอบ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑. ก าหนดแนวทางวางแผนการบรหิารจัดการอาคารของสถานศึกษา 
๒. บ ารุงดูแลและพัฒนาอาคารอาคารประกอบของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย เหมาะสม
พร้อมที่จะใช้ประโยชน ์
๓.  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษา เพือ่ให้เกิดความคุ้มค่าและ
เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู ้
๔. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบของสถานศึกษาระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเตมิ 

        ๒.  ซ่อมบ ารงุอาคารที่มีอยูเ่ดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยสภาพสวยงามน่าอยู่น่าดูน่าใช้ 
         ๓.  ปรบัปรุงพัฒนาอาคาร ท าแผนพฒันาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น 
         ๔.  เป็นที่ปรึกษารองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรพัย์ 
         ๕.  งานฉุกเฉิน เป็นงานเรง่ด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่นอบุัติภัยต่างๆ 
         ๖.  งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ท าร่วมกับกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีค าสั่งให้ท าเป็นงานๆ เช่น การจัด 
             สถานที่ในงานกจิกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
         ๗.  งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปี 
         ๘.  ก าหนดนักการภารโรง ใหร้บัผิดชอบประจ าอาคาร 
         ๙.  มีครูดูแลรบัผิดชอบประจ าอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรบัผิดชอบ 

   ห้องเรียนของตนเอง โดยมีคุณครทูี่ปรึกษาควบคุมดูแล 
         ๑๐. มีการแบง่เขตรับผิดชอบให้นกัเรียนดูแล 
         ๑๑. ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ 
         ๑๒. การใหบ้ริการด้านอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 
         ๑๓. การซ่อมแซม บ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
         ๑๔.  การบรหิารงานนักการภารโรง 
         ๑๕. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
งานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑. ควบคุมดูแล ติดตั้ง ต่อเติม และซอ่มบ ารุงงานไฟฟ้าของโรงเรียนใหม้ีใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

        ๒. ควบคุมดูแล และบ ารุงรักษา ระบบโทรศัพท์ภายในของโรงเรียน 
        ๓. ต่อเติม หรอืโยกย้าย โทรศัพท์ของหน่วยงานภายในโรงเรยีนและห้องปฏิบัติการ 
        ๔. วางแผนการขยายโทรศัพทท์ี่มีการสร้างอาคารเพิม่เติม 
        ๕. ควบคุมดูแลระบบน้ า น้ าดื่ม น้ าใช้ ตามจุดต่างๆ ที่ทางโรงเรียนมีไว้บริการ 
        ๖. ตรวจสอบและบ ารงุรกัษาท่อระบายน้ า ท่อน้ าประปาตามอาคารเพื่อป้องกันการรั่วซมึตามจุดต่างๆ ให ้

    สมบูรณ์พร้อมใช้เสมอ 
        ๗. ซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประปาให้สมบรูณ์อยู่เสมอ 
        ๘. ซ่อมเครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
        ๙. วางแผนการท างานให้พนกังานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 ๑๐ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

        ๑๐. จัดหาเครื่องมืออปุกรณ์เพื่อความพร้อมในการปฏิบัตงิาน 
        ๑๑. ให้ความรู้เพิม่เติมแก่พนักงานในหน่วยงาน 
        ๑๒. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี 

 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๖และแก้ไขเพิ่มเติม  
 
ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ีโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
 

รายการ จ านวน หมายเหต ุ

 อาคารเรียนอาคารประกอบ   

๑.  อาคารเรียนถาวร ๑๐ หลงั 

๒.  อาคารหอประชุมโรงอาหาร ๒ หลงั 

๓.  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลงั 

๔.  ห้องน้ า – ห้องส้วมนักเรียน ๕ หลงั 

 บ้านพักหอพัก   

๑.  บ้านพักครู ๕ หลงั 

๒.  หอพักนักเรียน ๓ หลงั 

 อ่ืนๆ   

๑.  สนามฟุตบอล ๑ สนาม 

๒.  สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม 

๓.  สนามเปตอง ๑ สนาม 

๔.  สนามตะกร้อ ๑ สนาม 

๔.  สวนเกษตร ๑ แห่ง 

๖.  สวนสมุนไพร ๑ แห่ง 

๗.  บ่อปลา ๑ แห่ง 

อาคารสถานที ่



 ๑๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ผังโรงเรียนระดบัประถม 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 

ผังโรงเรียนระดบัมัธยม 
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หอพกัชาย 

บ้านพักครู 

ห้องส้วมสุขสันต์ 

โรงดื่มน้ า 

อาคารเรียน 



 

 

๑๒ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๙.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย ์  ต าแหน่ง คร ู
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ประสานงานดับชุมชนและท้องถ่ินในการส ารวจข้อมูล  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการบริหารทาง    
การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

 ๒.  จัดท าส ามโนผู้ที่จะเข้ารับบริการของสถานศึกษา 
๓.  จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศการท าส ามโนผู้เรียน  เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี  
     ประสิทธิภาพ 

 ๔.  เสนอข้อมูลสารสนเทศการท าส ามโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)     พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๑๐.  การรับนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย ์  ต าแหน่ง คร ู
๒.นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก  ต าแหน่ง คร ู   

แนวทางการปฏิบัติ 
๑. ให้สถานศึกษาประสานงานด าเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขต  

พื้นที่การศึกษาเห็นชอบ 
 ๒.  ก าหนดแผนการรับนักนักเรียนของสถานศึกษา  โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๓.  ด าเนินแผนการรับนักเรียนที่ก าหนด 
 ๔.  ร่วมมือกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ชุมชน  ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 

     ในการเข้าเรียน 
 ๕.  ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑)  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒)  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๑๑.  การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ผู้รับผิดชอบ 

นางมาลี  ค าภีระ  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ   
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ส ารวจความต้องการในการรับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย 

๒. ก าหนดแนวทางการเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ   
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ินที่
สอดคล้องกับแนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา 



 

 

๑๓ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๓. ด าเนินการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง ๓ รูปแบบตามความเหมาะสมและศักยภาพ 
ของสถานศึกษา 

๔. ประสานความเช่ือมโยง  ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล     
ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

๕. ติดตามผลการส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย   
เพื่อปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๑๒.  การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑.  งานสภานักเรียน   
  ๑. ว่าที่ร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง  ต าแหน่ง ครูช านาญการ   
  ๒. นายพิพัฒน์   ทองปินตา  ต าแหน่ง คร ู
 ๒.  งานกีฬานักเรียน    
  ๑. ว่าที่ร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

๒. นางสาววิลาวัลย์    ใจมาดี  ต าแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร ์
๓.  งานคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑. นายพิพัฒน์  ทองปินตา  ต าแหน่ง คร ู
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. วางแผนก าหนดแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักเรียน 
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

๒. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น   
รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

๓. สรุปประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข  การส่งเสริมกิจการนักเรียน  เพื่อให้การจัดการกิจกรรม 
เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
     พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

๑๓.  การประชาสมัพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายทวีเดช ฌานชีวิน   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
๒. นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก  ต าแหน่ง คร ู

แนวทางการปฏิบัติ 
๑. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษา  รวมทั้ง 

ความต้องการในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 



 

 

๑๔ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๒. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชน องค์กร สถาบัน 
และสื่อมวลชนในท้องถ่ิน 

 ๓.  จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
๔.  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้  ความสามารถในการด าเนินการ   
     ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
๔. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย  

ประชาสัมพันธ์ 
๕. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับ  และน าไปด าเนินการปรับปรุง 

แก้ไขพัฒนาให้เหมาะสม  ต่อไป 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑)  พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวสารและบริการข่าวสารของทางราชการ   

     พ.ศ. ๒๕๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติม   
๓)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์  และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๕     
     และแก้ไขเพิ่มเติม 
 

๑๔.  การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสาววิภา   เจริญเล็ก ต าแหน่ง คร ู
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน องค์กร 
และหน่วยงานอื่น 

๒. ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ  
บุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑)  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒)  พระราชบญัญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
๑๕.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางมาลี   ค าภีระ  ครู ช านาญการพิเศษ 
แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
 ๒.  วิเคราะห์ความเสียงของการด าเนินงาน  ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสียง 
 ๓.  ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๔.  วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 ๕.  ให้บุคคลกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมด าเนินงาน 

     ตามภารกิจ 
 ๖.  ด าเนินควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 ๗.  ประเมินผลการด าเนินงานควบคุมภายใน  ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
 ๘.  รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 



 

 

๑๕ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑)  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๔๕๔๕ 
 ๒)  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
๑๖.  งานบริการสาธารณะ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ว่าที่ร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 ๒. นายสัญญานันท์   วรรณค า       ต าแหน่ง ครูธุรการ 

๓. นายระวี    ต้าวแอ้ม    ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๔ 
แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑.  จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
 ๒.  จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ 
 ๓.  ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน  ตามความเหมาะสมและศักยภาพ
ของสถานศึกษา 
 ๔.  พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
 ๕.  ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
 ๖.  น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๑๗. งานโภชนาการ  
ผู้ท่ีรับผิดชอบ 

๑. นางมาลี  ค าภีระ  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์ ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน งานโภชนาการ 
2. ดูแลคุณภาพอาหาร น้ าดื่ม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและควบคุมราคาให้อยู่ในอัตราที่     
    เหมาะสม 
3. แก้ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานโภชนาการของ 
    โรงเรียน 
4. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียนและบุคคลกรในโรงเรียนให้บริโภคอาหารที่ถูก 
    สุขลักษณะ 
5. จัดให้มีการตรวจการปนเปื้อนในอาหาร โดยกิจกรรมชุมนุม อย. น้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อ านวยการ 
7. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ 
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 

 

๑๖ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
๑๘. งานอนามัยโรงเรียน 
ผู้ที่รับผิดชอบ 

๑. นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์ ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
๒. นางธีรดา  เตชะตา  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
๑. รับผิดชอบให้มีการวางแผนด้านงานอนามัย โดยจัดท าแผนงาน/โครงการและปฏิบัติงานให้มี 
     การประเมินผลงาน ศึกษาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้ว ด าเนินการวางแผนเสนองาน     
     และโครงการจัดท างบประมาณด าเนินการ 
๒. จัดให้มีงานและโครงการส่งเสริมความรู้และสร้างสุขนิสัยที่ดีด้านสุขภาพอนามัย เช่น จัด 

               ให้มีการบริการสร้างภูมิคุ้มกัน การตรวจสุขภาพอนามัย จัดให้มีการควบคุมและปูองกันโรค เช่น      
               ก าจัดแหล่งเพาะเช้ือโรค การควบคุมและปูองกันโรค ให้ความรู้ด้านการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี 

๓. จัดท าสถิติและข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัย เช่น จัดท าบัตรสุขภาพอนามัย เก็บสถิติ 
              น้ านักส่วนสูงของนักเรียนในโรงเรียน 

๔. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัย ให้ภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนในโรงเรียน ตามฤดูกาลระบาด 
              ของโรค 

๕. ให้บริการวางแผนครอบครัว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ฯลฯ และประชาชน 
              ผู้สนใจหรือผู้ที่มาขอความ ช่วยเหลือ 

๖. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ทารกสงเคราะห์ โดยการให้ความรู้นักเรียนน าไป 
               เผยแพร่สู่ประชาชน หรือให้ค าแนะน าครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ฯลฯ  
               ประชาชนที่มาขอค าแนะนา 

๗. ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่น ค้นคว้าเพื่อปรับปรุง สอนและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
               อนามัยแก่นักเรียน เชิญวิทยากรมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักเรียน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ    
               เป็นประจ าตลอดปี 

๘. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งให้สุขศึกษา 
              ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๙. ร่วมมือกับฝ่ายโภชนาการในด้านสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร 
๑๐. ร่วมมือและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ดูแลความสะอาดอาคาร 

                สถานที่ ห้องน้ า ห้องส้วม 
๑๑. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้อ านวยการ 
๑๒. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๑๙. งานกิจกรรมสหกรณ์ 
ผู้ที่รับผิดชอบ 

๑. นางมาลี  ค าภีระ             ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร์  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 



 

 

๑๗ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ของงานกิจกรรมสหกรณ์  
๒. จัดซื้อและจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
๓. จัดท าทะเบียนตรวจสอบสินค้าคงเหลือในแต่ละวัน เพื่อการจัดหาสินค้าที่หมดเข้า 
    สวัสดิการร้านค้าฯ 
๔. จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
๕. จัดให้มีคณะผู้รับผิดชอบตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการของสวัสดิการร้านค้า 

               โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
๖. เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ 
๗. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอเลขานุการคณะกรรมการ 

               สวัสดิการร้านค้าฯ เพื่อรายงานประธานกรรมการทุกสัปดาห์ 
๘. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๒๐.  งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
แนวทางการปฏิบัติ 
 ๑.  จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒.  ให้มีผู้รับผิดชอบงานแผนการปฏิบัติงาน  และด าเนินงานให้เสร็จสิ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.  ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการ                           ปรับปรงุภูมิทัศน์  ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ของโรงเรียน  
แผนงาน                 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรกิารทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
    อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายทศพร  พจนาปิยะกุล  ,นายธนทัต   เพียรวิทย ์
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓   –   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

๑.   หลักการและเหตุผล 
การปรับปรงุภูมิทัศน์  ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ในโรงเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมภายในบรเิวณ

โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม สะอาด สวยงาม เรียบรอ้ยรม่รื่นเสมอ มีไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ถนน ทางเดิน 
สนามและเครือ่งกั้นเขต และควรจัดบรเิวณภายในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ไม่มีน ้าขัง ไม่มีน ้าคร า หรือสิ่ง
ปฏิกูลรวมทั้งสิ่งซึ่งจะเป็นอันตรายตอ่ครู และนักเรียน 

เนื่องจากโรงเรียนยังขาดสถานที่ต่างๆ ทีจ่ะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและเพื่อเป็นการ
เตรียมตัวเข้าสู่การปฏิรปูการศึกษา โรงเรียนจงึควรจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสม โดยจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหส้นองความต้องการของนักเรยีนและพัฒนานกัเรียนในด้านร่างกาย สังคม จิตใจ 
และสตปิัญญา  
๒.   วัตถุประสงค ์

๒.๑     เพื่อจัดและปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหเ้หมาะสมกับการเรียนการสอนและความ
เป็นอยู่ของนักเรียนและคร ู

๒.๒    เพื่อให้นักเรียนรักและภูมิใจในโรงเรียนของตน 
๒.๓    เพื่อให้นักเรียนมพีัฒนาการทัง้ ๔  ด้านคือ ร่างกาย จิตใจ สงัคมและอารมณ์ 
๒.๔    เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส านึกช่วยกันดูแลสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้น่าอยูส่วยงาม 
๒.๕    เพื่อปลุกจิตส านึกในการจัดการขยะและรกัษาสิ่งแวดล้อม เสรมิสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยก

ขยะ และสร้างรปูแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
๓.   เปา้หมาย    
 ด้านปริมาณ 
           ครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษาทุกคน   
        ด้านคุณภาพ 

         ๓.๑    โรงเรียนจะเป็นสถานที่ให้การศึกษากับนกัเรียนอย่างสมบรูณ์เป็นที่ศรทัธาของ
ประชาชน และนักเรียนจะเรียนหนงัสอือย่างมีความสุข   



 

 

๒๐ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๓.๒    โรงเรียนจะได้รบัการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมใหส้มบรูณ์ 
๔.   กิจกรรม 
                    ๔.๑   การประชุมเตรียมแผน 
           ๔.๒    แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
           ๔.๓    จัดหาพันธ์ุไม้ตกแต่งสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน 
           ๔.๔    จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม 
  ๔.๕    ด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ 
           ๔.๖    สร้างรั้วบรเิวณหน้าโรงเรียน 
                    ๔.๗     สรุปผลโครงการ 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๕.๑   การประชุมเตรียมแผน            
๕.๒   แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ            
๕.๓  จัดหาพันธ์ุไม้ตกแต่ง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
๕.๔  จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
๕.๕  สร้างรั้วบรเิวณหน้า
โรงเรียน 
๕.๖  กิจกรรมธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 

           

๕.๖  สรุปผลโครงการ            

 
 
 
 
๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ



 

 

๒๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑.  จัดหาพันธ์ุไม้ตกแต่งสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
๒.  จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการพฒันาอาคารสถานที่
และสิง่แวดล้อม 
๓.  กิจกรรมธนาคารขยะ 

 
๒๐,๐๐๐ บาท 

      

 
 

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีเหมาะสมกบัการ
เรียนการสอนและความเป็นอยู่ของนักเรียนและครู 
๒.  ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

-  การสังเกต 
-  การประเมินผล 
 
 

- แบบส ารวจความพงึพอใจ 

 
 
 
๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๘.๑     สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนและความเป็นอยูข่องนักเรียนและ        
            ครู 

๘.๒    นักเรียนรกัและภูมิใจในโรงเรียนของตน 
๘.๓    นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔  ด้านคือ ร่างกาย จิตใจ สงัคมและอารมณ ์
๘.๔    นักเรียนเกิดจิตส านึกช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่สวยงาม 
๘.๕    นักเรียนมีจิตส านึกในการจัดการขยะและรกัษาสิ่งแวดล้อม มีความรู้ในการคัดแยกขยะ 
  
 
 
 

         ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ทศพร  พจนาปิยะกุล                                                             มาลี  ค าภีระ 
             ( นายทศพร  พจนาปิยะกุล )                                                    ( นางมาลี  ค าภีระ) 
                     ต าแหน่ง   ครู                                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               ธวัช โลกา 

( นายธวัช   โลกา ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 



 

 

๒๒ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
โครงการ                            โครงการสง่เสรมิสุขภาพในโรงเรียน                
แผนงาน                 งานบรหิารทั่วไป 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางไพริน   ทรัพย์ไพรวัลย์  ,  นางธีรดา  เตชะตา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓   –   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในระดบัประถมศึกษาในปจัจบุันมุง่ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังนี้คือ การ
พัฒนาอาชีพ สังคมและการพฒันาคนประกอบไป ด้วย การให้ผู้เรียนได้มีความรูพ้ื้นฐาน แก้ปัญหาเป็น เสียสละ 
มุ่งพัฒนาตนเอง นักเรียนไดร้ับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันและมี สุขภาพอนามัยสมบรูณ์ มีการพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สตปิัญญาและสังคม เป็นปจัจัยพื้นฐานที่จะน าไปสู่การพฒันาด้านอื่นๆด้วย
โดยเฉพาะ การเรียนรู้ โรงเรียนเห็นความส าคัญงานด้าน อนามัยเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจึงได้จัดกจิกรรม
ต่างๆที่เป็นการสง่เสรมิสุขภาพใหก้ับบุคลากรในโรงเรียน     
๒.   วัตถุประสงค ์
         ๑. เพื่อให้นักเรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
         ๒. เพื่อให้นักเรียนทีเ่จ็บป่วยได้รับการรกัษาในเบื้องต้น 
      ๓. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และน าความรูท้ี่ได้รับเผยแพร่ให้กับบุคลอื่นได้ 
         ๔. เพื่อให้นักเรียนได้รบับริการอย่างทั่วถึง 
          ๕. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตดีข้ึน 
         ๖. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนทีม่ีศักยภาพสูงข้ึน 
         ๗. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรูจ้ักป้องกันตนเองจากโรคภัยอันตรายต่างๆ 
          ๘. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ถึงอันตรายของสารเคมีปนเปื้อนในอาหารและสามารถเลือกซื้อ
อาหารมาบรโิภคได้อย่างปลอดภัย  
           ๙. เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสรมิ(นม)และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
         ๑๐. เพื่อส่งเสริมและพฒันาสุขภาพอนามัยของเด็กกอ่นประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 
         ๑๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการ 
 
๓.   เปา้หมาย   
    ๑.   นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  



 

 

๒๓ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

         ๒.   นักเรียนทุกคนได้รับการบริการจากโรงเรียนทุกๆด้าน 
          ๓.   นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
          ๔.   นักเรียนระดับกอ่นประถมศึกษาและระดบัประถมศึกษา ได้ด่ืมนม คนละ ๒๐๐ ซีซี  ต่อวัน 

๕.   นักเรียนมพีัฒนาการเป็นไปตามเกณฑจ์ากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะ 
         ๖.   นักเรียนกอ่นประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
 

ด้านปริมาณ 
           นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน   
        ด้านคุณภาพ 
                 ๑. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบรูณ์แข็งแรง  ร้อยละ ๘๕ 
                ๒. นักเรียนทุกคนได้รบัการบริการจากโรงเรียนทุกๆด้าน  ร้อยละ ๘๕ 
                ๓. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี   ร้อยละ ๘๕ 
                ๔. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ได้ด่ืมนม คนละ ๒๐๐ซีซี ต่อวัน 

    ร้อยละ ๘๕ 
                ๕. นักเรียนมีพฒันาการเป็นไปตามเกณฑ์จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะ  ร้อยละ ๘๕ 

๖. นักเรียนก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคนได้รับประทานอาหาร
กลางวันรอ้ยละ ๘๕ 
      

๔.   กิจกรรม 
  ๑. กิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย 
  ๒. กิจกรรมโรงเรียนปลอดยุงลาย 
  ๓. กิจกรรมรักษ์สะอาด 
     ๔. กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
      ๕. กิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียน 
     ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑. ประชุมเตรียมแผน 
        ๒. แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
                  ๓.  รูปแบบกิจกรรมการอบรม   
                          ๓.๑  จัดอบรมผู้น านักเรียนโดยการบรรยายและสาธิต ทดลอง 
                           ๓.๒ ปฏิบัติการส ารวจสารเคมปีนเปื้อนอาหารภายในโรงเรียน 

๓.๓ ปฏิบัติการส ารวจฉลากอาหารแปรรูปที่จ าหน่ายในโรงเรียน ตรวจสอบฉลาก  
      อาหาร 

                           ๓.๔ ด าเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.นอ้ย โดยประชาสัมพันธ์, ออกเสียงตามสาย 



 

 

๒๔ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ในโรงเรียนจัดนิทรรศการ, จัดป้ายนิเทศ,ให้ความรู้หน้าเสาธง, ประกวดค าขวัญ   
เรียงความ 

                     ๔.  ติดตามและประเมินผล 
              ๕.  สรปุผลโครงการ 
 
๕.ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หมาย

เหต ุพ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค 

๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอด
ยุงลาย 
-กิจกรรมรักษ์สะอาด 
    ๑.๑  จัดท าโครงการ 
    ๑.๒  เสนอโครงการ 
    ๑.๓  ด าเนินโครงการ 
    ๑.๔  ติดตามและ
ประเมินผล 
   ๑.๕  สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.โครงการอาหารเสริมนม 
  ๒.๑  ประชุมจัดต้ัง
คณะกรรมการ 
  ๒.๒  รับนมจาก อบต.แม่
ลาหลวง 
  ๒.๓  จ่ายนมให้ครูประจ า
ช้ัน 
  ๒.๔  ด าเนินตามโครงการ 
   ๒.๕ ติดตามและ
ประเมินผล 
  ๒.๖  สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.โครงการอาหารกลางวัน 
  ๓.๑  จัดท าโครงการ 
  ๓.๒  เสนอโครงการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

๒๕ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  ๓.๓  ด าเนินโครงการ 
  ๓.๔  ติดตามและ
ประเมินผล 
  ๓.๕  สรุปและรายงาน 

 
 
 

     
 
 

 
 
 

    
 
 
 

๖. งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

๑.  กิจกรรมโรงเรียน อย.นอ้ย 
๒.  กิจกรรมรักษ์สะอาด 
     -  จัดท าป้ายห้องเรียนรักษ์สะอาด 
     -  จัดท าธงแดง  ห้องเรียนรักษ์สะอาด 

๘,๐๐๐  บาท 
๒,๐๐๐  บาท 

      

-จัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อบริการผูป้่วย 
-จัดซื้อสมุดบันทกึการตรวจสุขภาพ(สส.๓) 
-จัดซื้อเครือ่ง วัดส่วนสงู 
-จัดซื้อกระดาษ A๔ ส าหรับจัดท าแบบประเมิน 

๗.   การประเมินผล 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั            
              ๘.๑   นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์มีสุขภาพจิตที่ดี 
              ๘.๒   นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รบับรกิารทุกๆด้านอย่างทั่วถึง 
              ๘.๓   นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรูแ้ละสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และ 
เผยแพร่ให้กบัผูอ้ื่นได้  
              ๘.๔   เป็นโรงเรียนส่งเสริมความรู้และทกัษะในการปฏิบัติตนในการรกัษาสุขภาพ 
              ๘.๕   นักเรียนก่อนประถม ถึง ประถมศึกษา ได้รับอาหารเสริมนมทุกคน 
              ๘.๖   นักเรียนก่อนประถม ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนต้น ได้รับอาหารกลางวันทุกคน 

        
 
 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ห้องน ้าห้องส้วมสะอาดูถูกสุขลักษณะเป็น
ระเบียบเรียบร้อยพอเพียง 
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์
แข็งแรงและรูจ้ักสุขภาพอนามัยส่วนตนตามตัวช้ีวัด 
๓.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
๔.นักเรียนช้ันอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ได้รับอาหารเสรมินม 

-  การสังเกต 
-  การประเมินผล 
-  บันทึกการตรวจเวร
ประจ าวัน 
-  บันทึกสุขภาพผู้เรียน 
- ช่ังน ้าหนัก,  วัดส่วนสูง 
- การสังเกต 

-  แบบสังเกต 
- แบบประเมินผล 
- แบบบันทึกการตรวจเวร
ประจ าวัน 
- แบบบันทึกสุขภาพนักเรียนตาม
ตัวช้ีวัด 
- บัญชีการจ่ายนมนกัเรียน 



 

 

๒๖ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
       ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ  
นางไพริน   ทรัพย์ไพรวัลย์                                                        นางมาลี  ค าภีระ 

         ( นางไพริน   ทรัพย์ไพรวัลย์)       (นางมาลี  ค าภีระ) 
                    ต าแหน่ง  ครู            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
นายธวัช   โลกา 

( นายธวัช   โลกา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๗ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
โครงการ    พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน 
แผนงาน    กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
 เต็มศักยภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและ
การ 
    จัดการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางพิมพร   พจนาปิยะกลุ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓   –   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท 

 
๑. หลักการและเหตผุล 

ปัจจุบันเป็นยุคข้อมลูข่าวสารไรพ้รมแดนหรอืยุคโลกาภิวัฒน์ การรู้จกัข่าวสารหรือข้อมูล 
ที่รวดเร็วและแม่นย า ย่อมเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการท างานกอ่ให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและเกิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุดน่ันหมายถึงก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานประสทิธิภาพของโรงเรียนและสง่ผลถึง
ประสิทธิภาพขององค์กรในระดับสูงข้ึนไปตามล าดับ จนถึงประสทิธิภาพระดับประเทศด้วยเช่นกัน 
ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยข้อมลูภายในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมลูในการจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพจงึจ าเป็นต้องมีระบบข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นปจัจบุันและสมบูรณ์อยูเ่สมอสามารถน าข้อมลูมา
วิเคราะหห์าจุดเด่นจุดด้อยเพื่อปรบัปรุงและแก้ไขประสิทธิภาพของโรงเรียนใหเ้กิดการพัฒนายิง่ ๆ ข้ึนไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศของโรงเรยีนให้สมบูรณ์และเป็นปจัจบุัน 
๒.๒  เพื่อเป็นแหลง่ใหบ้ริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ 
  -  นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
  -  ครูโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
-   ครูมีความรู้และสามารถใช้ข้อมลูสารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 
-  โรงเรียนมรีะบบข้อมลูสารสนเทศที่สมบรูณ์และเป็นปจัจบุัน 



 

 

๒๘ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

-  มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดเกบ็ รวบรวมให้บริการและเผยแพร่ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

๔.  กิจกรรม 
๔.๑   เสนอโครงการเพื่อพจิารณาอนุมัติ 
๔.๒   ประชุมคณะครูเพื่อแต่งตั้งคณะท างานและวางแผนในการด าเนินโครงการ 
๔.๓   ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
๔.๔   ติดตามและประเมินผล 

 ๔.๕   สรปุและรายงานผล 
 
๕.  ปฎิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หมาย

เหต ุพค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

๑.  เสนอโครงการ 
๒.  ประชุมแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๓. พัฒนาสื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. งานซ่อมบ ารงุเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  
๕. ติดตามและประเมินผล 
๖. สรุปและรายงานผล 

 
 
 

   
 
 
 

       
 

  

 
๖.  งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

๑.  พัฒนาสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑,๐๐๐  บาท              

๗.   การประเมนิผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  มีสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.  โรงเรียนมเีครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน 

-  สังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 

- แบบสัมภาษณ์ 
 

 



 

 

๒๙ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
๘.๑  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน 
๘.๒  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการแก่นักเรียน 
๘.๓  มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดเก็บ รวบรวมใหบ้รกิารและเผยแพร่ด้านข้อมลูสารสนเทศแก่นักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน 
๘.๔  ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์และเป็นปจัจบุัน 
๘.๕  ประสทิธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสงูข้ึน 

 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
               นางพิมพร   พจนาปิยะกลุ                                                         นางมาลี  ค าภีระ 
             (นางพิมพร   พจนาปิยะกลุ)                                                        (นางมาลี  ค าภีระ) 
            ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 ธวัช   โลกา 

( นายธวัช   โลกา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการ    สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
แผนงาน   กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความ

ส านึกในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมาลี  ค าภีระ  , นางเพ็ญศรี  ปิ่นธิดา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาการด าเนนิการ  วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓   –   ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔ 
งบประมาณ                          - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตผุล 

สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนมหีลกัการส าคัญที่โรงเรียนจัดข้ึน  โดยมุ่งใหผู้้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นจุดเช่ือมโยงไปสัมพันธ์กบักลุม่เกษตรกรของชุมชน ซึ่งนักเรียนจะเข้าร่วมต่อไปใน
อนาคต  กิจกรรมสหกรณ์เป็นการปูพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี เพราะระบบสหกรณ์ทีส่ิ่งที่ต้อง
ร่วมกันท า  ร่วมกันคิด  ร่วมกันแกป้ัญหาอย่างดี และสร้างนสิัยให้เป็นผู้มีความอดทน ขยัน ประหยัด และมี
ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถช่วยตนเองได้รวมทั้งมีความสามารถในการรวมกลุม่เพื่อช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพื่อปลูกฝงัความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบักิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
๒.๒  เพื่อแนะน า ส่งเสริม ความรู้เรื่องสหกรณ์ 
๒.๓  เพื่อจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพมาจ าหน่ายในราคาย่อมเยา        

๓.  เปา้หมาย 
๓.๑  เปา้หมายเชิงปริมาณ  

-  นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
-  ผู้บรหิาร และคณะคร ู

๓.๒  เปา้หมายเชิงคณุภาพ 
- นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

๔.  กิจกรรม 
๔.๑  จัดท าโครงการ 
๔.๒  ประชุม  ช้ีแจง 
๔.๓  รับสมัครสมาชิก 
๔.๔  เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 



 

 

๓๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๔.๕  ด าเนินงาน 
๔.๖  สรุปผลการด าเนินงาน 

๕.  ปฎิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม  /  ระยะเวลา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หมาย

เหต ุพค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 
๑ จัดท าโครงการ 
๒ ประชุม ช้ีแจง 
๓ รับสมัครสมาชิก 
๔ เลือกตัง้คณะท างาน 
๕ ด าเนินงาน 
๖ สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

           

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

๖.๑  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน(ประถม) 
๖.๒  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน(มัธยม) 

-                                     

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  นักเรียนมีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบั
กิจกรรมสหกรณ์ 
๒. นักเรียนมีความซือ่สัตย์  สุจริต 

-  การสอบถาม 
 
-  การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
 
 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
๘.๑  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบักิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
๘.๒  นักเรียนมีความซื่อสัตย์  สุจริต 
๘.๓  นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 

 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        มาลี  ค าภีระ                                                                   มาลี  ค าภีระ 
                   ( นางมาลี  ค าภีระ)                                                             (นางมาลี  ค าภีระ) 
            ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 



 

 

๓๒ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัช   โลกา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๓ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
โครงการ    จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 
แผนงาน   กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรกิารทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิภา  เจริญเล็ก 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาการด าเนนิการ  วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓   –   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ                          ๒๐,๐๐๐  บาท 

 
๑.  หลักการและเหตผุล 

การปฏิบัตหิน้าที่ของแต่ละงานในโรงเรียน  จ าเป็นต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงานที่เพียงพอตอ่การใช้
งาน  เพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของแตล่ะงาน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพื่อให้มีวัสด ุ อุปกรณ์ส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
๒.๒  เพื่อให้มีใช้วัสดุอปุกรณ์  อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 

๓.  เปา้หมาย 
๓.๑  เปา้หมายเชิงปริมาณ  

-  ครูธุการ 
-  เจ้าหน้าที่พัสด ุ
-  เจ้าหน้าที่บัญชี 
-  เจ้าหน้าที่การเงิน 

๓.๒  เปา้หมายเชิงคณุภาพ 
- เพื่อให้แตล่ะฝ่ายงานมีวัสดอุุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ 

 
๔.  กิจกรรม 

๔.๑  จัดท าโครงการ 
๔.๒  ประชุม  ช้ีแจง 



 

 

๓๔ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๔.๓  จัดซื้อวัสด ุ
๔.๔  สรุปผลการด าเนินงาน 

๕.ปฎิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  /  ระยะเวลา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

หมายเหต ุ
พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

๑ จัดท าโครงการ 
๒ ประชุม ช้ีแจง 
๓ รับสมัครสมาชิก 
๔ เลือกตัง้คณะท างาน 
๕ ด าเนินงาน 
๖ สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

           

 
๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

๖.๑  วัสดุส านักงานงานธุรการ 
๖.๒  วัสดุส านักงานการเงินและบัญชี 
๖.๓  วัสดุส านักงานงานพสัด ุ
 

       ๒๐,๐๐๐   บาท 
       ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 
๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  มีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
 

-  การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๘.๑  มีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
          
     
 
 

 
 
 



 

 

๓๕ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

              ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         วิภา   เจริญเล็ก                                                               มาลี  ค าภีระ 
                   ( นางสาววิภา   เจริญเล็ก)                                                    (นางมาลี  ค าภีระ) 
                         ต าแหน่ง    ครู                                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
ธวัช   โลกา 

( นายธวัช   โลกา ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

๓๖ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการ                      โครงการอาหารกลางวัน 
แผนงาน                  บรหิารงานทั่วไป 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางมาลี   ค าภีระ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓   –   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ    ๔๔๔,๐๐๐  บาท (องค์การบริหารส่วนต าบลแมล่าหลวง) 

๑.   หลักการและเหตุผล 
 การบริการอาหารกลางวันเป็นสิง่ส าคัญยิง่ การรับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอมีคุณค่าทาง
โภชนาการนั้นจะช่วยให้นักเรียนมสีุขภาพสมบรูณ์  ร่างกายแข็งแรง  มีภูมิต้านทานโรค  เมื่อสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง ย่อมส่งเสริมใหก้ารพฒันาการทางด้านร่างกายและจิตใจของนกัเรียนดีข้ึนด้วย ท าให้นักเรียนสามารถ
เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนได้อย่างเต็มที ่
 นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเรียนวิชาการงานและอาชีพ ( งานบ้าน ) ให้ได้ผลอย่างจรงิจงั และเกิด
การเรียนรูพ้ื้นฐานเรื่องโภชนาการ นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

๒.วัตถุประสงค ์
 ๑.   เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
 ๒.   เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน ขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวัน 

๓.   เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ เรือ่งโภชนาการและสามารถน าไปใช้ใน   
      ชีวิตประจ าวันของนักเรียนได ้
๔.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

๓.   เปา้หมาย 
 ๓.๑   ด้านปริมาณ 
  นักเรียนชุมชนแมล่าศึกษา จ านวน ๒๙๖คน 

๓.๒   ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการและพอเหมาะกับความ 
          ต้องการของร่างกาย 
 

๔.   ทรัพยากรท่ีต้องการ 
 ๔.๑   บุคลากร 



 

 

๓๗ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  -   ครูโภชนาการ 
                     -   ครูประจ าช้ัน 
  -   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔,๕,๖ 
  -   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 ๔.๒   งบประมาณ 
  -   งบจากเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
  -   งบจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  -   งบจากเงินอุดหนุนเด็กยากจนและขาดแคลน(ขยายโอกาส) 
  -   งบจากกองทุนอาหารกลางวัน จ านวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท (อบต.แมล่าหลวง)           
 ๔.๓   วัสดุอุปกรณ์ 
  -   วัสดุงานครัวที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
  -   วัสดุงานเกษตร  เช่นพันธ์ุพืช  สัตว์ 
 ๔.๔   อื่นๆ 
  -   พื้นที่ส าหรับท าการเกษตร 
  -   พื้นที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 
 
๕.   วิธีการและขั้นตอนในการท างาน 
 ๕.๑    กิจกรรม 
  -   ปลูกพืชผกัสวนครัว   
  -   เลี้ยงปลา,เลี้ยงไก่พันธ์ุไข่,เพาะเห็ดนางฟ้า ช่วงช้ันที่  ๓ 
  -   จัดซื้อวัสดุฝกึงานครัว งานบ้าน  

๕.๒   วิธีการและข้ันตอน 
  ๑.   ประชุม แต่งตั้งคณะท างาน ครู นักการ  นักเรียน 
  ๒.   จัดหาอุปกรณ์  เครื่องใช้ในการจัดท าอาหารกลางวัน 
  ๓.   จัดกิจกรรมการเกษตร เลีย้งสัตว์ ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
  ๔.   ด าเนินการตามกิจกรรม 
  ๕.   ประเมินผล 
  ๖.   สรุปรายงาน      
 
 
 
 
 
       



 

 

๓๘ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 ๕.๓   กิจกรรม/ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
             กิจกรรม/ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หมายเหตุ 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

๑.   ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน 
๒.   จัดหาอุปกรณ์วัสดุงานครัว 
วัสด ุ
๓.   จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวน
ครัว เลี้ยงปลา 
๔.   ด าเนินตามกิจกรรม 
๕.   ประเมินผล 
๖.   สรุป รายงาน 
 

             

๖.งบประมาณ     

๔๔๔,๐๐๐  บาท  ( จากองค์การบริหารส่วนต าบล ) 

 ๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รบัประทานอาหารกลางวันที่มี
มีคุณค่าทางโภชนาการ 
๒. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน ขาดแคลนได้
รับประทานอาหารกลางวัน 
๓. เพื่อสง่เสรมิความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ 
เรื่องโภชนาการและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนได ้
๔. เพื่อให้นักเรียนมทีักษะอาชีพไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- สอบถาม, สัมภาษณ์ 
-สังเกตพฤตกิรรม 

๑. แบบสอบถาม,สัมภาษณ์ 
๓. แบบสงัเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
 

 
 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๑. นักเรียนได้รบัประทานอาหารกลางวันทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการ 
 ๒. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน ขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๓. ส่งเสรมิความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ เรื่องโภชนาการและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 



 

 

๓๙ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

    ของนักเรียนได ้
 ๔. นักเรียนมทีักษะอาชีพไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                     
 
        

     ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
        มาลี  ค าภีระ                                      มาลี  ค าภีระ         

                       ( นางมาลี  ค าภีระ)                         (นางมาลี  ค าภีระ) 
                  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
      
    
 
       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        ธวัช     โลกา 
               (นายธวัช     โลกา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๐ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการ   โครงการสง่เสรมิสวัสดิภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน 
แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ข้อที่ ๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริมให้ผูเ้รียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมาลี   ค าภีระ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓   –   ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑. หลักการและเหตผุล 
    เพื่อเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีสุขนสิัย สุภาพกาย และ
สุขภาพจิต ที่ดี มีการประกันตนเองมิใหเ้กิดอบุัติเหต ุ แต่ในปัจจุบันก็ยงัมีอบุัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครัง้ภายใน
โรงเรียน และนอกโรงเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับปญัหาทีเ่กิดข้ึน โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาจึงจัดท า
โครงการสง่เสรมิสวัสดิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน ข้ึน โดยมีกจิกรรมหลักคือ การจัดท าประกัน
อุบัติเหตุหมู่แก่ครู บุคลากรและนกัเรียน ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประกันอบุัติเหตุแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ครู บุคลากรและนกัเรียนมีความมั่นใจในการด าเนนิชีวิตอีกด้วย  
๒. วัตถุประสงค ์
    ๒.๑ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมหีลกัประกันเมื่อมีอุบตัิเหตุเกิดข้ึน 
    ๒.๒ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 
    ๒.๓ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
     ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจ านวน  ๓๑๓ คน 
    เชิงคุณภาพ   

๑. ครู บุคลากรและนกัเรียนได้รับการบริการด้านประกันอบุัติเหตุอย่างครบถ้วน 
 
 

๔. กิจกรรม 
 ๔.๑ เสนอโครงการ 



 

 

๔๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 ๔.๒ ประชุมช้ีแจงโครงการ 
 ๔.๓ ร่วมเสนอแนวทางในการปฏิบัติกจิกรรม 
 ๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔.๕ คณะกรรมการช้ีแจงวิธีการด าเนินงาน 
 ๔.๖ ด าเนินการตามกิจกรรม 
 ๔.๗ นิเทศ  ติดตามผล 
 ๔.๘ สรปุผลการด าเนินงาน  
 ๔.๙ รายงานผลการด าเนินงาน 
 
๕.ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๑ เสนอโครงการ 
๒ ประชุมช้ีแจงโครงการ 
๓ ร่วมเสนอแนวทางในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕ คณะกรรมการช้ีแจงวิธีการ
ด าเนินงาน 
๖ ด าเนินการตามกจิกรรม 
๗ นิเทศ  ติดตามผล 
๘ สรุปผลการด าเนินงาน 
๙ รายงานผลการด าเนินงาน 
 

           

 
๖. งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ หมายเหต ุ
จัดท าประกันอบุัติเหตุกลุ่มครู บุคลากร
และนักเรียน 

๓๐,๐๐๐  

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 



 

 

๔๒ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. บุคลากรและนักเรียนมหีลักประกัน
เมื่อมอีุบัติเหตุเกิดข้ึน 
๒. เพื่อใหบุ้คลากรและนกัเรียนมีความ
มั่นใจในการด าเนินชีวิต 
๓. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
 

๑. แบบสอบถาม  ๑. แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  ๘.๑ ครู บุคลากรและนักเรียนมหีลักประกันเมื่อมีอุบัตเิหตเุกิดข้ึน 

๘.๒ ครู บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 
          ๘.๓ ครู บุคลากรและนกัเรียนมีขวัญและก าลังใจ 
 
 
 
           ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ณัฐกานต์  แหลมมาก                                                        มาลี  ค าภีระ 
           (นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก)                       (นางมาลี  ค าภีระ) 
                    ต าแหน่ง ครู                              หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
 
 
 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
           ธวัช  โลกา 
       (นายธวัช  โลกา) 

                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๓ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการ                           จัดระดมทุนในการก่อสร้างห้องสุขานักเรียน 
แผนงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการทีส่่งเสริมใหผู้เ้รียนพัฒนาเต็ม

เต็มศักยภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายทศพร  พจนาปิยะกุล  ,นายธนทัต  เพียรวิทย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓   –   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  หมวดที่ ๘  ซึ่งกล่าวถึง ทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา มาตรา ๔๘ ให้มีการระดมทรพัยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรพัย์สินทัง้
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน เอกชน องค์การเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา  
และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้การจัดการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 
๑๘ สถานศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

ดังนั้นทางโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา จึงได้เห็นความส าคัญของการระดมทรัพยากรเพื่อน ามาใช้ในการ 
จัดการศึกษา และสนองนโยบาย จงึได้ร่วมมือกับชุมชนจัดท าโครงการจัดระดมทุนในการก่อสร้างห้องสุขขา 
ส าหรับนักเรียนข้ึน  เพื่อจัดสรร จัดหาทรัพยากรน ามาใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการทีส่่งเสริมให้ 
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพการศึกษา 
 
๒.   วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างหอ้งสุขานักเรียน 
 ๒.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 ๒.๓ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒.๔ เพื่อให้ชุมชนเห็นความส าคัญตอ่การจัดการศึกษา 
 



 

 

๔๔ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๓.   เปา้หมาย    
 ด้านปริมาณ 
          นักเรียน โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษาทุกคน   
        ด้านคุณภาพ 
         ๑. มีการระดมทรัพยากรเพือ่การสร้างหอ้งสุขาร้อยละ ๘๐ 
           ๒. มีการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร้อยละ ๘๐ 

 ๓. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรอ้ยละ๘๐ 
           ๔. ชุมชนร้อยละ๑๐๐ เห็นความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
 
๔.   กิจกรรม 
          ๔.๑   การประชุมเตรียมแผน 
 ๔.๒    แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๓    จัดระดมทุนในการกอ่สร้างห้องสุขานักเรียน 
 ๔.๔    จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างห้องสุขานักเรียน 
 ๔.๕    ด าเนินกิจกรรมในการกอ่สร้างห้องสุขานักเรียน 
 ๔.๖    สรุปผลโครงการ 
 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๕.๑   การประชุมเตรียมแผน            

๕.๒   แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ            

๕.๓  จัดระดมทุนในการ
ก่อสร้างหอ้งสุขานักเรียน 

๕.๔  จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การก่อสร้างห้องสุขานักเรียน 

๕.๕  ด าเนินกิจกรรมในการ
ก่อสร้างหอ้งสุขานักเรียน 

๕.๖ สรปุผลโครงการ 

 

           

 



 

 

๔๕ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๖.   งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ
การก่อสร้างห้องสุขาส าหรับนกัเรียน 
 

๑๐๐,๐๐๐ บาท    

 
 
๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนมหี้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ 
๒. ชุมชนให้ความร่วมมือระดม
ทรัพยากรและระดมทุนในการ
ก่อสร้างหอ้งสุขานักเรียน 
๓. โรงเรียนกับชุมชนมีความสมัพันธ์ที่
ดีต่อกัน 
๔. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

-  การสังเกต 
-  การประเมินผล 
 
 

- แบบส ารวจความพงึพอใจ 

 
๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๘.๑     นักเรียนมีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ 
๘.๒    ชุมชนให้ความร่วมมือระดมทรัพยากรและระดมทุนในการก่อสร้างห้องสุขานักเรียน 
๘.๓    สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๘.๔    ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  
       ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

              พัฒนพงค์   บุญปราบ                                                            มาลี   ค าภีระ 
          ( นายพัฒนพงค์   บุญปราบ )                                                    ( นางมาลี   ค าภีระ ) 
             ต าแหน่ง  ครูช านาญการ                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                            ธวัช   โลกา 
 ( นายธวัช   โลกา ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 



 

 

๔๖ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 


