
 

 

 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



ค าน า 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่เสริมสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยและเพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบข้อมูล ขอบข่ายภารกิจแนวปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นไปตามกรอบภาระงานที่รับผิดชอบ 
 

นายชัยพร  ชมประเสริฐ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

    
    

     

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

      “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คูคุ่ณธรรม มคีุณภาพชีวิตที่ดี มคีวามสุขในสังคม” 

 

    
   ๑. ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูส่ากล 
   ๒. เสริมสรา้งโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่า   
       เทียม 
 
 

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
    ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
    ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ   
        ของการพฒันาประเทศ 
    ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา   และการเรียนรู้อย่าง  
        ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
    ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษา 
    ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน   
        การจัดการศึกษา 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน 

วิสัยทศัน ์

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์



 
 

 

 

 

นตถิ  ปัญญา  สมาอาภา  (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 

 

 

 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมร่วมกับชุมชน  มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากลและน าพาคุณธรรมสู่ชีวิต 

 

 

 

 
๑.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ระดับมาตรฐานสากล 

  ๒.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาวะและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
  ๓.  บุคลากรครูมีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ  ใช้ภาษาต่างประเทศในการ    
                              สื่อสาร  เชี่ยวชาญด้าน IT  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
  ๔.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการภายใน  และภายนอกอย่างมีคุณภาพ  
 
 
 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
   
                                                                                                                    
 
 

 

 

                                                               

 

 

 

ระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารท่ัวไป 

วิเคราะห์มาตรฐาน / ข้อก าหนด ในการจัดการศึกษา 

วิเคราะหว์ิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้ประสงค ์

จัดท าแผนพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรับปรุง/พัฒนา 

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 

ผูเ้ก่ียวขอ้

ง 

ด าเนินการจดัการบรหิารและพฒันาฝ่าย 

สรุปผลการบรหิาร / จดัเก็บขอ้มลู 

ปรับปรุง/พัฒนา ไม ่

ไม ่



 

แผนภูมิการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ผู้อ านวยการโรงเรยีนพิจิตรพิทยาคม 

รองผู้อ านวยฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 

งานอ านวยการฝ่าย   

1. งานส านักงานงานฝ่าบริหารทั่วไป 
2. งานพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาระบริหาร 
3. งานสารสนเทศ 
4. งานประเมินสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ฝ่าย 
5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

1. งานอาคารสถานที่ 
2. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม 

 

งานสวัสดิการนักเรียน งานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรม 

 
งานสวัสดิการนักเรียน  
1. งานโภชนาการ 
2. งานอนามัย 
3. งานโสตทัศน์ศึกษา 
4. งานสหกรณ์ร้านค้า 
5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. งานชุมนสัมพันธ์ 
2. งานประชาสัมพันธ์ 
3. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

นกัเรยีน 

นกัการ / แมบ่า้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบยุทธศาสตร์การพฒันางานอนามยัโรงเรียน 

วิเคราะห์มาตรฐาน ข้อก าหนด ด้านสุขนิสัย สุขภาพจิต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของฝ่าย 

วางแผนการท างานร่วมกันระหว่าง

โรงเรียนองค์กร  ภาครัฐ  และเอกชน 

ร่วมมือกันด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้ใน / นอกสถานศึกษา 

ประเมิน / ติดตามผลการพัฒนาการเรียนรู้ 

ในและนอกสถานศึกษา 

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านสุขนิสัย 

สุขภาพ กาย  สุขภาพจิต 

สรุปผลงานอนามัยโรงเรียน 

ปรบัวิธีการใหค้  าแนะน า ไม่ 



แผนภูมิการบริหารงานสวัสดิการนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 

งานโภชนาการ 
1. จัดท าแผนงานโครงการเกี่ยวกับ
โภชนาการ 
2. ควบคุมดูแลและติดตามร้านค้า ปฏิบตัิ
ตามระเบียบโรงเรียนวา่ด้วยการควบคุม
ผูน้ าอาหารมาขายในโรงเรียน 
3. ติดตามดูแลการซ้ืออาหารให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและการบริโภคอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ 
4. ควบคุมการให้บริการของร้านค้าให้ถกู
หลักโภชนาการ 
5. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยและให้ความสะดวกแก่ร้านค้า
ตามสมควร 
6. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
โดยขอความร่วมมือจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
7. ควบคุมร้านค้าในด้านการก าหนดราคา
คุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร 
8. จัดสถานที่ โตะ๊ ม้านั่ง ส าหรับ
รับประทานอาหารของครูและนักเรียน 
9. จัดให้มีการป้องกันพาหะน าโรคในการ
จ าหน่ายอาหาร 
10. ควบคุมการแต่งกายของผู้จ าหน่าย
อาหารให้เป็นไปตามระเบยีบที่โรงเรียน
ก าหนด 
 

งานกิจกรรมสหกรณ์/ร้านค้า 
1. จัดท าแผนงานและโครงการใน
การปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสถานที่ด าเนินงานให้เป็น
สัดส่วน 
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบตามระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์/ร้านค้า 
4. จ าท าบัญชีตา่งๆ ให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบข้อบังคับ 
5. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่กิจกรรมสหกรณ์ 
6. จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมสหกรณ์/ร้านค้า 
7. จัดท ารายงานผลการจัดกจิกรรม
สหกรณ์ร้านค้าเป็นประจ าสัปดาห ์

งานโสตทัศนศึกษา 
1. จัดท าแผนงานและโครงการ เพื่อ
จัดสรรงบประมาณ จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน 
2. ส ารวจความตอ้งการจัดซ้ือ จัดหาโสต
ทัศนอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 
3. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการ 
การบ ารุงรักษา 
4. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ 
ภายในโรงเรียนเพื่อท าแผนภาพกจิกรรม
ของโรงเรียน 
5. จัดบริการและสนับสนุนการ
ประชุมสัมมนาและการแสดง การจัด
นิทรรศการในโอกาสต่างๆ ของโรงเรียน 
6. จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับ
โสตทัศนปกรณ์โดยเฉพาะ 
7. ควบคุมและรักษาเกีย่วกับระบบเสียง
ตามสายภายใน 

 

งานอนามัยโรงเรียน 
1.จัดท าแผนงาน โครงการปฏิทิน
ปฏิบัติงานด้านอนามัยโรงเรียน 
2. จัดท าสถิติและขอ้มูลด้านสุขภาพและ
อนามัย เช่นจัดท าบัตรสุขภาพเก็บข้อมลู 
น้ าหนัก สว่นสูงของนักเรียนในโรงเรียน 
3. จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับปฐมพยาบาล 
4. จัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
จ าเป็นให้เพียงพอ 
5. ติดต่อแพทย์หรือเจา้หนา้ที่อนามยัมาให้
ภูมิคุ้มกัน แก่นักเรียนในโรงเรียนตามฤดู
ระบาดของโรคติดต่อ 
6. ปฐมพยาบาลนักเรียนที่เจ็บปว่ยติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีที่
นักเรียนเจ็บป่วยมา 
7. จัดท าสถิติการเจ็บป่วยของนักเรียนและ
สถิติการใช้บริการสุขภาพอนามัยแก่
บุคลากรในโรงเรียน 
8. จัดหาและจัดท าเอกสารป้ายประกาศ
เกี่ยวกบัโรคติดต่อ 

 



งานสวัสดิการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

วิสัยทัศน์ 

      งานสวสัดิการนักเรียน เสริมสร้างความเข้าใจการบริโภคด้วยปัญญาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของบุคลากร 

 สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

พันธกิจ 

1. มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 

3. บริการสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ กับหน่วยงานและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



แผนภูมิการบริหารงานอ านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพิจิตรพทิยาคม 

งานอ านวยการ 

งานสารบรรณ 

1. งานรับ-ส่งโต้ตอบหนังสือ จดัเกบ็
หนังสือราชการในส่วนท่ีเกีย่วข้อง
กับงานบริหารทั่วไป 

2. ประสานงานดา้นธุรการกับฝ่าย
หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้างานและ
ครูผูส้อนที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 

3. รวบรวมและจัดระเบยีบแนะแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของ
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

4.ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

5. งานประกาศเกียรติคณุบัตร 

งานพัสด ุ

6. ควบคุมเกี่ยวกับการเงินการบัญชี 
การพัสดุ ของฝ่ายบริหารทั่วไป 

ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

พัฒนานโยบายและแผน 

1. วางแผนงานด้านงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณ 

3. วิเคราะห์และจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของโรงเรยีนในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับฝ่ายบรหิารทั่วไป 

4. ควบคุมดูแล  วางแผนตดิตามงาน
และประสานเกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรยีน 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

งานสารสนเทศ 

1.รวบรวมข้อมลูจัดท าสารสนเทศ
ของฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

1. นิเทศก ากบัตดิตามและ
ประเมินผล การปฏิบตังิาน 

ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

2. รวบรวมสรุปรายงานผลการ
ปฏิบตัิกิจกรรมทีเ่สรจ็สิน้ของ 
แตล่ะงาน 

3. จดัท าสรุปการปฏิบตัิงาน 

ของฝ่ายบรหิารทั่วไปในภาพรวม
เมื่อสิน้ปีการศกึษา 

4. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 



งานอ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

วิสัยทัศน์ 

 งานอ านวยการมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก ประสานติดตามการให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรได้

รวดเร็ว ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

1. อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรของโรงเรียน 

2. ประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ 

3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

4. วางแผนด าเนินงานตามนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 ไม ่  

                                         

 

 

                                                                                          ใช่ 

 

ระบบยุทธศาสตร์การพัฒนางาน 

ชุมชนสัมพันธ ์

วิเคราะหม์าตรฐาน ข้อก าหนด ด้านการพัฒนาชุมชน 

และวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของฝ่าย 

วางแผนการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียน 

 บ้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน 

ร่วมมือกันด าเนินการพัฒนาการเรยีนรู้ใน/นอกสถานศึกษา 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ   เป้าประสงค ์

ด าเนินการพัฒนาคณุภาพ 

พัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพการเป็นชุมชน 

แห่งการเรียนรู ้

สรุปผลการพัฒนาชุมชน       

สัมพันธ์ 

ไม ่
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผู้เกี่ยวข้อง                      ปรับปรุง/พัฒนา 



แผนภูมิการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

 

 

หัวหน้างานชุมชนสมัพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานชุมชนสัมพันธ ์
1. วางแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไปก าหนด
นโยบายดา้นการให้บริการตา่งๆ ของ
โรงเรียน 
2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและประเมินผล
งานให้ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ติดต่อประสานงานกับหมวดฝา่ยงานใน
การจัดงานเลี้ยงต่างๆ 
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
5. ส่งเสรมิให้สมาชิกเกดิความสมคัรสมาน 
สามัคคสีร้างและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
6. จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
7. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานประชาสัมพนัธ ์

1.จัดท าแผนงานและโครงการเพื่อขอ
งบประมาณ 

2. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์และปฏิทิน
ข่าวของโรงเรียน 

3. จัดเสียงตามสานภายในโรงเรยีน 

4. จัดบริการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

5. จัดท าป้ายนิเทศตดิตามข่าวการ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร ่

6.ร่วมจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน 

7. เตรียมเครื่องเสียงพร้อมใช้งานประจ าและ
พิธีการหน้าเสาธง 

8. ปฏิบัติงานประจ าห้องประชาสมัพันธ์และ
ให้บริการประชาสัมพันธ ์

9. ก าหนดระเบยีบแนวปฏิบตัิงาน
ประชาสมัพันธ์ 

 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

1.ประสานการด าเนินงานตามภารกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. จัดท ารวบรวมข้อมลูระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3. จัดการประชุมคณะกรรมการตาม
ระเบียบ 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ต่อประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา 



งานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

วิสัยทัศน์ 
งานชุมชนสัมพันธ์  ส่งเสริมงานกิจกรรม  ภายในและภายนอกพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก   
สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 

พันธกิจ 

              1. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารฝ่ายสื่อมวลชน สื่อสารสนเทศ วารสาร 
              2. เน้นการให้บริการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
              3.ประสานสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย กลุ่มสาระงานต่างๆ 
              4. ประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
              5. สร้างภาพสัญลกัษณ์ของงานชุมชนให้เป็นที่รู้จักของชุมชนและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



        งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป 

วิสัยทัศน์ 

 งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการรักษาความสะอาดและสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม ด าเนินการประหยัด

พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

พันธกิจ 

1. สร้างระบบและมาตรการ การประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียน 

3. บ ารุงรักษา ซ่อมแซมและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ระบบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอาคารสถานที ่
และสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะหม์าตรฐาน ข้อก าหนดด้านการจัดสภาพแวดลอ้ม สิ่ง
อ านวยความสะดวกและวิสัยทัศน ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์

ของฝ่าย 

    จัดท าแผนงาน / โครงการพฒันาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอ้ม 

ด าเนินการตามแผน 

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ

คุณภาพ 

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง 

ด าเนินการบริหารและพัฒนาต่อไป 

สรุปผลการพัฒนาอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอ้ม 

ไม ่
ปรับปรุง / พัฒนา 

ปรับปรุง / พัฒนา 
ไม ่



แผนภูมิการบริหารงานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

หัวหน้างานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอ้ม

สิ่งแวดลอ้ม 

งานอาคารสถานที่ 
1. จดัท าแผนงานและโครงการเพือ่ขอ
งบประมาณ 
2. วางแผนงานด้านอาคารสถานท่ี 
ตกแต่งรักษาความสะอาดพัฒนา
ส านักงาน อาคารเรียน หอประชุม  
โรงอาหาร โรงผักงานบรเิวณโรงเรยีน
ให้มีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน
การสอน 
3. จัดหาควบคุมดูแลรักษาซ่อมแซม
และให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ดา้นวัสดุครุภณัฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในอาคารสถานท่ี 
4. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและ
สะอาดสวยงามอยูเ่สมอ 
5. อ านวยความสะดวกในการใช้
อาคารสถานท่ีวสัดุ ครภุัณฑ์ แก่
บุคลากรในโรงเรยีนและให้บริการ
ชุมชนในส่วนท่ีไม่ชัดต่อระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ 
6. จัดแบ่งงานและมอบหมายงานการ
ดูแลรักษาบริเวณโรงเรียนและอาคาร
สถานท่ีให้ช่างครุภัณฑ์และลูกจ้าง
ช่ัวคราวรับผดิชอบ 
7. ควบคุมดูแลช่างครภุัณฑ์และลกูจ้าง
ช่ัวคราวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้าน
การรักษาความสะอาดในบริเวณทีต่น
รับผิดชอบ 
8. ให้ครบสะดวกแก่ครูที่มีปญัหา
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภณัฑ์และอุปกรณ์
เครื่องใช้ 

 

งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. จัดดูแล ตกแต่งบริเวณสวนหยอ่ม 
ตามอาคารและบริเวณโรงเรียนใหดู้
สวยงามและเรียบร้อยรู้เสมอ 

2. จัดซื้อ จัดหาต้นไม้หญ้าและอื่นๆ 

มาตกแต่งบรเิวณโรงเรียนให้ดสูวยงาม 

3. ตกแต่งเวที สถานท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรม 

4. งานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ศิลปกรรมจังหวัดพิจติร 

5. งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

งานสาธารณูปโภค 

1. วางแผนงาน โครงการเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณูปโภค 

2. จัดหาควบคุมดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านสาธารณูปโภคในดา้นบริการน้ า
ดื่ม น้ าใช้ ไฟฟ้า 

3. ก าหนดข้อปฏิบัติเกีย่วกับการใช้
น้ าดื่มใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ 

4. ช้ีแจงให้คณะครูนักเรียนและ
บุคลากรเข้าใจและร่วมมือกันในการ
ประหยดัน้ า ประหยัดไฟฟ้า 

ยานพาหนะและบริการ
สาธารณะ 

1.จัดล าดบัการใช้ยานพาหนะ 

2. ดูแล / บ ารุงรักษายานพาหนะ 

3. รวบรวมใบแจ้งหนี้ค่า
สาธารณูปโภค 

4. จัดท าสถิติค่าสาธารณูปโภค
และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

5. จัดท ารายงาน 

6. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



วิสัยทัศน์ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการ ประสานชุมชนส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
 ใส่ใจระเบียบวินัย 
พันธกิจ 

 1.  พัฒนาบุคลากร ทางด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การบริการประสานชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย 
 2. มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 3. มีการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่บุคลากร 
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการใช้บริการ 
 5. จัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
เป้าประสงค์ 
 โรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม พร้อมให้บริการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน
หรือกิจกรรมของชุมชนบุคลากรในโรงเรียนมรความสุขพลานามัยที่ดี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิโครงสร้างการบริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

‘ko 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

โรงเรียนพิจิตรพทิยาคม 

งานหอ้งโสตทศันศกึษา 

งานรา้นคา้สวสัดิการ 
งานวงโยธวาทิต 

งานอนามยัโรงเรยีน 
งานกิจกรรมสหกรณ ์

งานดนตรไีทย 

งานโภชนาการ 
งานประชาสมัพนัธ ์

งานทั่วไปท่ีรบัมอบหมาย 

 

นายบุญธรรม  อ่อนจนัทร ์

ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจิตรพทิยาคม สมาคมชมรม 

นายชัยพร  ชมประเสริฐ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

งานอาคาร สถานท่ี 

งานพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

งานสาธารณปูโภค 

บา้นพกัครู 
งานลกูจา้งประจ า 

งานลกูจา้งชั่วคราว 

งานศนูยกี์ฬา 

งานอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 

 
 
 
 

 

นายอุบล พิมพาวะ 

ผู้ชว่ยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายอุบพาวะ 

 งานธนาคารโรงเรยีน 

งานอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มและศิลปกรรม 

จงัหวดัพิจิตร 
งานประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน 

งานกิจกรรมนกัเรยีน 
งานประสานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
งานประเมินผลฝ่ายบรหิารทั่วไป 

งานสารสนเทศ 

งานสวสัดกิารบคุลากร 
งานศนูยว์ฒันธรรม 

งานชมุชนสมัพนัธ ์

งานตอ้นรบั 

งานอ านวยการ 
งานยานพาหนะและบรกิารสาธารณ 
งานพฒันานโยบายและแผน 

งานเลขาฯฝ่ายบรหิารทั่วไป 

งานทั่วไปท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 

นางอรุณี  บุญแกว้ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายจิตรกาญ    ข าทองระยา้ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 


