
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานงานบริหารท่ัวไป เป็นเอกสารท่ีเขียนขึ้นจากฝ่ายบริหารท่ัวไปโรงเรียนวัดหนองตางู 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์กร  ให้บริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  โดยมีบทบาท
หลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนและการบริการจัดการ อันเป็นการสนองนโยบายของ
โรงเรียนและทางราชการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปนี้ คงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
บริหารงาน การพัฒนางานปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สืบไป 
 

 
 

ฝ่ายบริหารงานบริหารท่ัวไป 
                           โรงเรียนวัดหนองตาง ู
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

 
โรงเรียนวัดหนองตางู ต้ังอยู่เลขท่ี 2 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์ 0-5687-1791 โทรสาร 0-5687-1792 
e-mail : nongtangu@nongtangu.ac.th และ website : www.nongtangu.ac.th 

จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู  ได้เปิดท าการสอนต้ังแต่วันท่ี  27 
พฤษภาคม  พ.ศ.2483  เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปัจจุบันจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  มีอาคารเรียน 3 หลัง  แบบ 017  หลังท่ี 1 มีจ านวน 10 ห้องเรียน 
หลังท่ี 2 มีจ านวน 6 ห้องเรียน หลังท่ี 3 แบบ สปช 105/2529 จ านวน 4 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 2 
หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องส้วม 2 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง มีพื้นท่ี จ านวน 20 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา มีพื้นท่ี
ให้บริการจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตางู หมู่ท่ี 5 บ้านเนินพิมพ์ผาสุข หมู่ท่ี 7 บ้านหนองพิมวัฒนา 
หมู่ท่ี 8 บ้านคลองอ่างทอง และหมู่ท่ี 9 บ้านวังตะโกก 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวัดหนองตางู จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู ได้เปิดท าการ

สอนต้ังแต่วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 มีนายสนั่น เสือมหันต์ เป็นครูใหญ่ โดยอาศัยศาลาวัดหนองตางูเป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว ต่อมา นายสนั่น 
เสือมหันต์ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ท่ีโรงเรียนอื่น  

ต่อมา นายสมพงษ์ ภู่ประเสริฐได้เป็นครูใหญ่แทน ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองตางู สร้างอาคารเรียนแบบ 
ป.1 ขึ้น 1 หลัง โดยมี นายย่อง สุทัศน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตางู ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างอาคารเรียน มี
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร จ านวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนมีขนาด 6 x 8 เมตร โดยก่อสร้างโครงหลังคา
ไว้ก่อน 

นายบานเย็น ทาเอื้อ ย้ายมาจากอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มาท าการสอนท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู 
วันท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2499 ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองตางู หาเงินซื้อสังกะสีมามุงหลังคา 
แล้วเสร็จวันท่ี 26 เมษายน  พ.ศ. 2500  

หลวงปู่พิมพา ธมฺวโร เจ้าอาวาสวัดหนองตางูได้บริจาคไม้ปูพื้นอาคารเรียน ชาวบ้านหนองตางูช่วยกัน
สละทรัพย์สมทบและแรงงาน ช่วยกันปูพื้นจนเสร็จ จึงได้น านักเรียนท่ีเรียนอยู่ศาลาวัด เข้ามาเรียนในอาคารหลัง
นี้ อาคารหลังนี้ยังขาดฝาผนังรอบนอกและผนังกั้นห้อง ต่อมาอาคารหลังนี้ช ารุดเนื่องจากสร้างมานาน ขณะนั้น 
นายประยูร ธนสุกาญจน์ เป็นครูใหญ่ และได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนอื่น ได้มอบหมายให้ นายบานเย็น ทา
เอื้อ รักษาการครูใหญ่แทน ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2509 ได้ร่วมมือกับชาวบ้านหาเงินมาซื้อลูกกรง รอบ
อาคารเรียน เป็นเงินในขณะนั้น 1,200 บาท ซึ่งคณะครูในโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  



1 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ได้ประชุมครู - คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อท าการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 
เนื่องจากมีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น และอาคารเริ่มทรุมโทรม ดังนั้นชาวบ้านหนองตางู โดยมี หลวงปู่
พิมพา ธมฺวโร เป็นประธานในท่ีประชุมกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายบานเย็น ทาเอื้อ เป็นเลขาฯ ก านันผ่อง 
สุทัศน์ เป็นรองประธานในท่ีประชุม ได้ให้อาคารเรียนแบบ ป.1 ดัดแปลงให้มีมุก 2 มุก ขนาด 7 ห้องเรียนๆ ละ 
7 x 9 เมตร ยาว 63 เมตร กว้าง 9 เมตร พื้นอาคารถมดินสูง 75 เซนติเมตร พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาตอ
หม้อ คลส. ต่อกับเสาไม้ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 - 5 ปี มีประชาชนร่วมกันบริจาคเป็นเงิน 31,475 บาท และ
นายอ าเภอ มนู เพ็ญศิริ บริจาคเงินซื้อสังกะสี 12,000 บาท 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2512 การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ ได้น านักเรียนเข้ามาเรียนและได้ขออนุญาตเปิดเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดเยมีนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 14 คน รวม 39 คน  

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 นายทองเปลว ผลชี ได้รักษาราชการแทนครูใหญ่ เนื่องจากนายบานเย็น 
ทาเอื้อ ได้ขอย้ายไปท าการสอนท่ีโรงเรียนวัดจิกลาด และเปิดท าการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และห้องส้วม 1 หลัง 
1 มกราคม พ.ศ. 2520 โกวุ่น นางแร่ แซ่อุ่ย ได้มอบท่ีดินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจาก

อาคารเรียนหลังเก่าอยู่ในเขตของวัดหนองตางู และน้ าได้ท่วมถึงอาคารเรียนในฤดูน้ าหลากเป็นระยะเวลานาน 
4 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 563,000 บาท 

สร้างอาคารเรียนแบบ 017 มี 2 ช้ัน ครึ่งตึกครึ่งไม ้ยาว 42 เมตร กว้าง 140 เมตร จ านวน 10 ห้องเรียน 
1 กรกฏาคม พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณ 90,000 บาท เพื่อต่อเติมช้ันล่าง 
พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณ 100,000 บาท สร้างบ้านพักครู จ านวน 2 หลัง 
พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณ 36,000 บาท สร้างส้วม 4 ท่ีนั่ง 
8 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 40,000 บาท เพื่อเททางเท้ารอบอาคารหลังเก่า 
20 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 30,000 บาท สร้างถุงเก็บน้ าฝน ฝ.33 
พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณ 65,000 บาท สร้างสนามวอลเลย์บอล 
พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณ 360,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 กว้าง 10 

เมตร ยาว 20 เมตร 
15 กุมภาพันธ์ 2534 ได้งบประมาณ 150,000 บาท ต่อเติมช้ันล่าง อาคาร 317 จ านวน 3 ห้องเรียน 
30 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จ านวน 6 ท่ีนั่งพร้อมท่ีปัสสาวะ 
16 กรกฏาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณ 292,100 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เปิดเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีนักเรียนชาย 

27 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวมทั้งส้ิน 45 คน 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายทองเปลว ผลชี เกษียณอายุราชการ นายสมยศ ไกรสัย รักษาการต าแหน่ง

อาจารย์ใหญ่ 
14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายวิเชียร อ่อนกลม ได้เข้ามารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  
1 มกราคม พ.ศ. 2543 นายกิติศักดิ์ ฤทธิ์บ ารุง ได้เข้ามารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 



พ.ศ. 2545 สร้างโรงอาหาร งบประมาณ 250,00 บาท 
พ.ศ. 2546 สร้างห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 200,000 บาท 
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นายสุชาติ เอกปัชชา ได้เข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
พ.ศ. 2551 สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ "พระครนูิภาธรรมวิสุทธิ" งบประมาณ 285,500 บาท  
พ.ศ. 2552 สร้างห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภาษา ห้องพักครู งบประมาณ 300,000 บาท 
พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกจากส านักเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เป็นโรงเรียนดีประจ า

ต าบล ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียน 7,000,000 บาท 
พ.ศ. 2556 ได้งบประมาณจาก ธกส. ในการสนับสนุนธนาคารโรงเรียนวัดหนองตางู ในการจัดท าห้อง

และเงินสนับสนุน จ านวน 50,000 บาท และพัฒนาอาคารเรียน ห้องธุรการใหม่ รวมทั้งจัดท ากันสาดบังแดด
ทุกอาคารเรียน  
 พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 415,123 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา ใน
การปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จ านวน  340,700 บาท 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 017 และอาคารเรียน สปช. 
105/2529 จ านวนเงิน 1,849,000  บาท 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช 105/2529 จ านวน 4 ห้อง จ านวน 3,482,000 บาท  
และอาคารอเนกประสงค์ สปช 205/2526 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ  2,206,000 บาท 
 
ข้อมูลผู้บริหำร 
                 1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน    นายสุชาติ  เอกปัชชา  โทรศัพท์   08-1280-0972    
e-mail  suchat_ekpatcha@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขา การบริหารการพัฒนาองค์การ ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู ต้ังแต่ วันท่ี 1  เดือนพฤศจิกายน   
พ.ศ. 2549   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   9   ปี    
                 2)  ผู้ช่วยผู้บริหาร   

 นางสาวเกศราภรณ์   อุทัยชิน   
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา ภาษาอังกฤษ 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน  

 นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา เอกประถมศึกษา 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานประมาณ 



ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน  
 
 

 นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา 
วิทยฐานะ    - 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานวิชาการ 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 28 มิถุนายน  พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบัน  
       3) การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนวัดหนองตางู แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานบุคคล งาน
งบประมาณ  งานวิชาการ และงานบริหารท่ัวไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม “บวร” คือ การมี
ส่วนร่วมของ บ้าน (ชุมชน)  วัด  โรงเรียน  โดยมีการพัฒนาตามกระบวนการ  PDCA  และ มีการวิเคราะห์
สภาพ  ปัญหาและความต้องการจ าเป็น โดยใช้ SWOT Analysis และใช้การบริหารจัดการรูปแบบ PIMPA 
Model 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรยีนวัดหนองตำงู 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ด้ำนกำรบริหำร

ทั่วไป 

งานประกันคุณภาพภายใน 

ด้านการบริหาร

วิชาการ 

ด้านการบริหาร

งบประมาณ 

ด้ำนกำรบริหำร

บุคคล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

แผนภำพที่  1  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดหนองตางู 

 



 
 

แผนภำพที่  2  ใช้กำรบริหำรจัดกำรรูปแบบ PIMPA Model 
 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนวัดหนองตำงู 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดหนองตางู  เป็นกรอบสู่การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
เอกภาพ ดุลยภาพ ระบบและมาตรฐานการศึกษา พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากร และผู้เรียนทุกมิติ ท้ังร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด ตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ถือเป็นกลยทุธ์ที่ส าคญัตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ก  าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงาน ด้วยการน าสาระท่ีสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ข้อหลัก คือ 1. คนไทยและการศึกษาไทยมี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  2. คนไทยใฝ่รู้ 3. คนไทยใฝ่ดี 4. คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
ประกอบกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-
2559) ท่ีวางกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
ดังกล่าว เพื่อให้การจัดการศึกษาครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน รวมท้ังสอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงของบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ในขณะ
ท่ีนโยบายรัฐบาลในสมัยปัจจุบันได้มุ่งเน้นเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของ
สังคมไทย การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูปครู และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปรับปรุงการบริหาร
จัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอ านาจและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จริง  โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน  



 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนวัดหนองตางู  เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตบริการอย่างท่ัวถึง ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ และมุ่ง
ส่งเสริมนักเรียนใน ด้านดนตรี  กีฬา 
 
พันธกิจ ( Mission) 

1.  จัดการศึกษาระดับอนุบาล  –  มัธยมศึกษาตอนต้น 
2.  พัฒนาผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.  ระดมทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นและชุมชน 
4.  พัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
5.  จัดระบบบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
6.  พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  มุ่งส่งเสริมผู้เรียนในด้านดนตรี กีฬา 
8.  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
 
 
 

สพป.สมรรถนะสูง โรงเรียนวัดหนองตำงูเข้มแข็ง ผลลัพธ์ 

- พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

- พัฒนำบุคลำกร 

- พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

- กำรบริหำรจัดกำร 

- กำรจัดกำรเรียนรู้ 

- กำรประกันคุณภำพ

- คุณภำพผู้เรียน 

- มำตรฐำนกำรศึกษำ 

โรงเรียนวัดหนองตำงูมีคุณภำพ 

ติดตำม ประเมิน / สำรสนเทศ 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 



 

ค่ำนิยม  (VALUE) 
    “รู้”                         คือ มีปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง 
              “รัก”              คือ การมีความรัก ความพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              “สามัคคี”                 คือ การร่วมกันท างานด้วยความจริงใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน 
              “มีคุณธรรม”       คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  อดทน เสียสละ 
    “อยู่อย่างพอเพียง”     คือ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
เป้ำประสงค์ (Goals) 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยมีคุณธรรมน าความรู้  มีความเป็นไทย  ได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
3.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.  ด้านสภาพแวดล้อม จัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.  ด้านชุมชน ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
6.  ด้านบริหาร พัฒนาระบบบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการ 
7.  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู ้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. การระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย 

ผ่านการจัดการเรียนรู้และบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 
 



 

บทท่ี 2 
กำรบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

 
ขอบข่ำยและหน้ำที่รับผิดชอบงำนบริหำรท่ัวไป 
 1. งานธุรการ 
 2. งานอาคารสถานท่ี 
 3. งานลูกจ้างประจ า 
 4. งานพัสดุ 
 5. งานรักษาความปลอดภัย 
 6. งานอนามัยโรงเรียน 
 7. งานโภชนาการ 
 8. งานสวัสดิการร้านค้า 
 9. งานโสตทัศนศึกษา 
 10. งานประชาสัมพันธ ์
 11. งานสัมพันธ์ชุมชน 
 
ภำระงำนบริหำรท่ัวไป 

1. จัดท าแผน / โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/งานต่างๆของโรงเรียน 

 3. รวบรวม ระเบียบแนวปฏิบัติ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลของงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                
5. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารท่ัวไป 
6. สรุป รายงานผล การปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาการให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 
7. บริหารงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ/ 

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และของโรงเรียน 
 8. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
1. งำนธุรกำร 
 บทบำทหน้ำที ่

  1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ  โต้ตอบหนังสือ  แจกจ่าย จัดเก็บรักษาตามระเบียบ สารบรรณ  
   2. จัดท าแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารท่ัวไปไว้บริการ 



   3. สรุปประเมินผลและปรับปรุงงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
   4. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. จัดการเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
2. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร  หนังสือภายใน/ภายนอกโรงเรียน  ประสานงานกลุ่มสาระฯ/งานท่ี    

เกี่ยวข้อง 
3. ประเมินผลปรับปรุงงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
  2. งำนอำคำรสถำนที่ 

 บทบำทหน้ำที ่
  1. ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 
  2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์บ ารุง  ดูแลรักษา  อาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง  ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ให้บริการอาคารสถานท่ี  และบริเวณโรงเรียนแก่หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในการจัดกิจกรรม 

 4. ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้
เกิดความคุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
 5. สรุปและประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

6. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 1. จัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียน  อาคารเรียน  และสถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด  สวยงามเป็น
ระเบียบ 
 2. ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 
 3. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน  อาคารเรียน  และอาคารประกอบให้สวยงาม  สะอาด  และร่มรื่น 
 4. จัดหาอุปกรณ์  ดูแลรักษา  อาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภค ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. ประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก  ในการขอใช้สถานท่ี อาคาร ครุภัณฑ์          
                                        
3. งำนลูกจ้ำงประจ ำ 
 บทบำทหน้ำที่ 

  1. มอบหมายการปฏิบัติงานและบันทึกการท างานของนักการภารโรงและลูกจ้าง 
2. ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ้าง 
3. จัดซื้อ  จัดหา  และบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ้าง 
4. ส่งเสริม  พัฒนา  ความรู้  ความสามารถของนักการภารโรงและลูกจ้าง 



5. ประเมินผลการปฏิบัติของนักการภารโรง  ลูกจ้าง  และรายงานผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ 
  6. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. ก าหนดหน้าท่ีและควบคุมดูแลความรับผิดชอบของนักการภารโรงและลูกจ้าง 

2. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้เพื่อ 

สนับสนุนการเรียนรู้ 
4. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมงานด้านสาธารณูปโภค 
5. เปิด ปิด ประตูหน้าต่างห้องเรียน อาคารเรียนในส่วนท่ีรับผิดชอบตามเวลาท่ีก าหนด 
6. ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิด ท้ังภายในและ 

ภายนอกอาคารมิให้สูญหายหรือถูกท าลาย ซ่อมแซม และรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดี 
 
4. งำนพัสดุ 
 บทบำทหน้ำที ่

  1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีราชพัสดุและบัญชีพัสดุของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
  2. ก าหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
  3. จัดเก็บ ควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นระบบ 
  4. ตรวจสอบสภาพ  บ ารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ  ครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

 5. ตรวจสอบพัสดุประจ าปีและขอจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเส่ือมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีก
ต่อไป 

  6. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีราชพัสดุและบัญชีพัสดุเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุฯ 
 2. จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์  มีประสิทธิภาพเพียงพอเอื้อต่อการใช้งาน 
 3. มีการเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
 4. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  และขอจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดเส่ือมสภาพเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุฯ 
 
5. งำนรักษำควำมปลอดภัย 
 บทบำทหน้ำที่ 

  1. จัดเวรยาม  รักษาสถานท่ีราชการ 
2. จัดระบบมาตรการการรักษาความปลอดภัย และควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ 

อย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังด าเนินการประสานงาน/แก้ปัญหากรณีเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ  



         ทางราชการ 
 
 
  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 1. จัดเวรครูสุภาพสตรีอยู่ดูแลภาคกลางวัน และวันหยุดราชการ วันละ 2 คน 
 2. จัดเวรครูสุภาพบุรุษ  และนักการภารโรงอยู่ดูแลเวรกลางคืนทุกวัน 

3. จัดระบบมาตรการการรักษาความปลอดภัย  และควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ 
อย่างเคร่งครัด  พร้อมท้ังด าเนินการประสานงาน/แก้ปัญหากรณีเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ  

         ทางราชการ 
 

 6. งำนอนำมัยโรงเรียน 
  บทบำทหน้ำที ่
     1. จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากรตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
     2. บริการยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  และการ      
         ให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสถิติการให้บริการและสุขภาพของนักเรียน 
     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ป้ายนิเทศ  และการตรวจสุขภาพของบุคลากร 
    4. ประสานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  หรือสถานพยาบาลให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
    5. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   
  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1. ก าหนดแผนด าเนินงาน โครงการอนามัยโรงเรียนในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 2. จัดเก็บสถิติข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน  และบุคลากรท่ีมาขอรับการบริการ  และ
สถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีต้องน าส่งโรงพยาบาล         

            3. จัดหายา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และการ       
         ให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
  4. มีคู่มือการตรวจและบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 
  5. จัดท าบัตรประกันสุขภาพประจ าตัวนักเรียน   

 6. เผยแพร่ความรู้  โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  พยาบาล  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   
จัดป้ายนิเทศอย่างต่อเนื่องกับความเคล่ือนไหวโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง 
     
7. งำนโภชนำกำร 
 บทบำทหน้ำที ่

1. ก าหนดระเบียบในการควบคุม ดูแล  การจ าหน่ายอาหาร  และการรับประทานอาหารในโรงเรียน 
2. ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นในการประกอบอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการแก่ผู้จ าหน่ายอาหาร 



3. ควบคุม  ดูแล  การจ าหน่ายอาหาร  ให้มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ 
4. ควบคุมดูแลรักษาสถานท่ี  บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงอาหารให้สะอาด  ถูกสุขลักษณะ 
5. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. วางระเบียบ  วิธีการ  และแนวปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ  บุคลากรและนักเรียน  ยึดถือปฏิบัติ  

เช่น การประกอบอาหาร  ราคา  เวลา จ าหน่ายอาหาร ฯลฯ 
2. ดูแลสถานท่ีจ าหน่าย และรับประทานอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
3. จัดเตรียมน้ าด่ืม  ควบคุมคุณภาพน้ าด่ืม  น้ าใช้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย 
4. จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ  โดยประสานงานกับสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้ท่ีถูกต้องกับ

นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน 
5. ประเมินผลงานสุขาภิบาลโรงอาหาร เพื่อน าแนวทางมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

8. งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 
 บทบำทหน้ำที ่

1. ออกระเบียบต่างๆ  ของสวัสดิการร้านค้าโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษา  รวมทั้งการให้
ความรู้สวัสดิการร้านค้าแก่สมาชิก 

2. ควบคุมดูแลการจัดการท่ัวไปใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการร้านค้า  
3. ท าบัญชีรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4. จัดให้มีคณะกรรมการตามระเบียบสวัสดิการร้านค้าโดยการให้มีสมาชิกมีส่วนร่วม     
5. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. บริการสวัสดิการโรงเรียนอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม 
2. จ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการ 
3. ท าบัญชีรับ-จ่าย เงินและทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 
9. งำนโสตทัศนศึกษำ 
 บทบำทหน้ำที ่

  1. ส่งเสริม  สนับสนุน  อ านวยความสะดวกในการใช้โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี 
  2. จัดศูนย์บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน และบริการชุมชน 
  3. ให้บริการ อุปกรณ์ แสงเสียง และส่ือทัศนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก

หอประชุม 
  4. จัดหา ซ่อมบ ารุงรักษา และควบคุมการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  5. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1. วางแผนด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  2. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ งานโสตฯให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 3. อ านวยความสะดวกและบริการอุปกรณ์โสตฯด้านต่างๆแก่ครู  บุคลากร และนักเรียน รวมท้ัง
ให้บริการชุมชนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 5. ดูแล  ปรับปรุง  อุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมให้ใช้งานได้ดีและสะดวกในการใช้ 
 6. จัดท าบันทึกการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 
10. งำนประชำสัมพันธ์ 
 บทบำทหน้ำที ่
  1. ให้บริการข่าวสารต่าง ๆ  การประกาศเสียงตามสาย  ป้ายประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน   

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
 3. จัดหา บ ารุงรักษา อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน้าเสาธงให้ใช้งานได้อย่าง 
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 4. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานการด าเนินงานโรงเรยีน  
 5. ให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง และชุมชน ท่ีมาโรงเรียน 
 6. หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักเรียนและบุคลากร ทราบเฉพาะนอกเวลาเรียนและเปล่ียนคาบเรียน 

2. สร้างงานและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายทันสมัย 
3. สนับสนุนงานผ่านต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
4. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
5. จัดท าแผ่นพับ วารสาร  ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และข่าวสาร

จากหน่วยงานภายนอก 
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งงานเว็บไซต์ของโรงเรียน 
7. ต้อนรับ และบริการข้อมูลท่ีถูกต้องกับผู้มาติดต่อโรงเรียน 

 
11. งำนสัมพันธ์ชุมชน 
 บทบำทหน้ำที ่

  1. จัดให้มีระบบและด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
  2. จัดบริการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 



  3. ร่วมกิจกรรมส าคัญของชุมชน 
4. งานอื่น ๆท่ีได้รับมอบหมาย 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. จัดให้มีระบบและด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานภายใน 

และภายนอกโรงเรียน 
 2. จัดบริการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ในฐานะโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน 

  3. ร่วมกิจกรรมส าคัญของชุมชน  สืบสานประเพณีกับชุมชน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


