
 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต 1 
 



คาํนํา 
 

คู่มือการบริหารงานฝ่าย บริหารงานทัว่ไป ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เล่มน้ี จดัทาํขึ้นเพื่อประสาน
ความ เขา้ใจใหค้ณะครูท่ีอยู่ในฝ่ายและบุคลากรในโรงเรียน ไดศึ้กษากฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํช้ีแจง ขอ้มูล 
ตลอดจนแนวปฏิบติังานของการบริหารฝ่ายบริหารงานทัว่ไปโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เพื่อจะไดน้าํไปปฏิบติั
ให ้ถูกตอ้งและสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ประสบความสาํเร็จในการ บริหารงานต่าง ๆทางโรงเรียนหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่การบริหารงานฝ่ายบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประโยชน์ต่อครู นกัเรียน 
ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 135  ถนนราชมรรคา  ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
โทรศัพท์ 053-278427 
โทรสาร 053-277010 
E-mail Anubancmi@gmail.com 
Website www.abcm.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 
 
1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

ประวัติโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (ย่อ) 
การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ภายใต้ความต้องการของภาคประชาชน (ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน

สตรีคำเที ่ยงอนุสรณ์) โดยภาคส่วนราชการสนับสนุน สังกัดกองการศึกษาพิเศษ      กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ. 2492  อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนสตรีคำเที่ยงอนุสรณ์จัดการเรียนการสอนเมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 ได้ย้ายมาทำการสอน ณ อาคารสร้างใหม่ในบริเวณวัดกิตติ  ซึ่งเป็นวัดร้างเป็นที่ราช
พัสดุ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

ยุคปรับโอนหน่วยสังกัด 
23 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.)  

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุคพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2523–2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน (กิตติ 4) 1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 

1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน (กิตติ 5) 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์          1 

หลัง และ หอกิตติธรรม 1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2530–2536 ช่วงที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งด้านวิชาการและการปรับเปลี่ยน    ภูมิทัศน์

ภายในโรงเรียนให้สวยงามเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและได้มีการจัดการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ
เพ่ิมข้ึน อีก 1 หลัง คือ อาคารกิตติ 6 เพื่อรองรับนักเรียนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี 

ปี พ.ศ. 2537–2542 เป็นช่วงที่ประชาชนให้ความนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  
จึงมีการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน
เพ่ิมเติม 2 หลัง  คือ อาคารกิตติ 7 และอาคารเรียนแบบ สปช.2/25 (อาคารกิตติ 8) 

mailto:Anubancmi@gmail.com


ปี พ.ศ. 2542–2546 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู และมูลนิธินักเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ ร่วมก่อสร้างอาคารเรียนกิตติ 9 และอาคารการงานอาชีพ รวมทั้งมีการปรับปรุงซ่อมแซม หอกิตติ
ธรรมและปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2546–2552 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ชมรมผู้ปกครองและครูและมูลนิธิอนุบาล
เชียงใหม่ มีส่วนร่วมก่อสร้างอาคารเรียนกิตติ 10 สร้างแท้งค์น้ำประปาและปรับปรุง  ระบบน้ำในโครงการหาน้ำให้
น้องหนู สร้างสนามอเนกประสงค์ สร้างอาคารโรงอาหาร สร้างรูปเหมือน               ครูบาเจ้าศรีวิชัย สร้างศูนย์
ประสานงานชมรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและมูลนิธิอนุบาลเชียงใหม่ 
นับได้ว่าเป็นช่วงปฎิรูปคุณภาพการศึกษาอย่างก้าวล้ำ                    สู่มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Math Science Enrichment Program หรือ MSEP) โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (Language Math Accumalation Program หรือ LMAP) โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู ้แบบสามัญหรือองค์รวม (Student Achievement Program หรือ SAP )โครงการแต่ละโครงการ
จัดการเรียนการสอนในระดับ   ชั้น ป.1-6 จำนวน 12 ห้องเรียน รวม 48 ห้องเรียน และมีการปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและปรับปรุงระบบ ICT เพื่อใช้โปรแกรมฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพและผู้เรียนมีคุณภาพ 

ปัจจุบันมีนายโกวิท  หมื่นทา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  ได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงในด้านต่างๆ โดยสานต่อโครงการของโรงเรียนทุกด้าน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า      “ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นผู้นำทางวิชาการ นักเรียนเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21”  เน้นการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล   ทุกฝ่าย เข้าสู่ระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยสู่มาตรฐานระดับสากลภายใต้การจัดการบริหารงานตามโครงสร้างด้วยระบบคุณภาพ (TQA)  
แผนที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แผนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 



 

 
 

ภาพภูมิที่ 2 แผนผังโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 

 
 
 
ปรัชญาโรงเรียน 

สุขภาพดี  คุณธรรมงาม วิชาการเลิศ 
 
อัตลักษณ์ 

ลูกชาวบัว เป็นผู้นำที่มีบุคลิกภาพที่สง่างาม 
 

เอกลักษณ์ 
วิถีชาวบัว คือ วิถีการเรียนรู้หรือวัฒนธรรมในการเรียนรู้ การปฏิบัติขององค์กร               ที่

แสดงออกถึงวิถีชีวิตของลูกชาวบัวผ่านกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 
รับบัว  กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียน ในปีการศึกษานั้นๆ ผ่านกิจกรรม

ต้อนรับที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย 
บัวบูชา  กิจกรรรมวันก่อตั้งโรงเรียน มีการบูชาบัวต่อองค์พระธาตุกิตติแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาว

บัว 
บัวกตัญญู  กิจกรรมแสดงออกซ่ึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ได้แก่ วันไหว้ครู วันพ่อ    วันแม่ วัน

สูมาคารวะครู 



บัวสัมพันธ์  กิจกรรมที่ทำขึ้นระหว่างนักเรียนด้วยกัน โรงเรียนกับผู้ปกครอง และโรงเรียนกับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ กิจกรรมร่วมกับชุมชน กิจกรรมวันตลาดนัด ฯลฯ 

บัวบาน  กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ              มีการ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นแต่ละประเภท และนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 6 ที่จบ
การศึกษา 

 
สีประจำโรงเรียน 

สีชมพู – เขียว 
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

ดอกบัว 
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำทางวิชาการ นักเรียนเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู้         แห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

1.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2564 5 85 4 2 119 216 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิ
การศึกษา 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปวส. ปวช. 
ต่ำกว่า 
ปวช. 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน 
(คน) 

- 50 85 - - - - 135 

 * ข้อมูลเฉพาะข้าราชการครแูละครอูัตราจ้าง 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 5 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  2. ปฐมวัย 14 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  3. การประถมศึกษา 9 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  4. ภาษาไทย 11 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  5. คณิตศาสตร์ 12 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  6. วิทยาศาสตร์ 7 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 



  7. สังคมศึกษา 4 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  8. สุขศึกษา/พลศึกษา 1 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  9. ศิลปะ ดนตรี 7 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  10. คอมพิวเตอร์ 2 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  11. ภาษาอังกฤษ 8 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  12. ภาษาจีน 1 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  13. คหกรรมศาสตร์ 1 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  14. อุตสาหกรรมศิลป์ 3  
  14. บรรณรักษ์ 1 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  15. อื่น ๆ   14 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 
 * ข้อมูลเฉพาะข้าราชการครูและครู

อัตราจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนมีภารกิจที่ต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุ ตามนโยบาย และ

มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกําหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานพัฒนาระบบและ เครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ การ ประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุน
ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อม การจัดทำ สํามะ
โนผู้เรียน การรับ นักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษางานประสานราชการ กับเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น การจัดระบบ
การควบคุมในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ 
บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน  
๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้อํานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วโรงเรียน 
๓. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ 
๔. กําหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงาน บริหารทั่วไป บริหาร
ทั่วไป 
๕. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. กํากับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือดําเนินกิจกรรมงาน โครงการ ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
๗. กํากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปให้เป็น ปัจจุบัน เพ่ือนําไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
๘. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม บริหารทั่วไป อย่าง
ต่อเนื่อง 
๙. ติดตามประสานประโยชน์ของครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่พิเศษ เพ่ือสร้างขวัญ และ กําลังใจ 
๑๐. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เก่ียวข้อง 
๑๑. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปัญหา และอุปสรรคในการ ดําเนินงาน เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑๒. กํากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดําเนินการติดตามการ ปฏิบัติงานของทุกงานพร้อม
รายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
๑๓. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน 
๑๔. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน บริหาร ทั่วไป 
๑๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



งานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
๑. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑.๑ จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่ม บริหาร ทั่วไปเพ่ือจัดสรร
งบประมาณ 
๑.๒ จัดหาจัดซื้อทรัพยากรที่จําเป็นในสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๑.๓ จัดทําทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ สํานักงาน ให้เป็น
หมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
๑.๔ โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ ของงานสาร
บรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
๑.๕ จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้งานที่รับผิดชอบและติดตาม เรื่องเก็บ คืนจัดเข้าแฟ้ม
เรื่อง 
๑.๖ จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ แบบ สํารวจ
แบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคําสั่ง 
๑.๗ ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ เข้าใจและร่วมมือ
อันดีต่อกันในการดําเนินงานตามแผน 
๑.๘ ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจําปี ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒. งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๒.๑ ประสานงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นใน การ ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกท่ีชํารุด โดยประสานงาน กับพัสดุ โรงเรียน 
๒.๒ จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน  
๒.๓ จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จําเป็นในการให้บริการปรับซ่อม  
๒.๔ ติดตามการปรับซ่อมและบํารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน  
๒,๕ ประเมิน สรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  
๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๓.๑ วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓.๒ ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบ ข้อมูล สารสนเทศที่
ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
๓.๓ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา 
๓.๔ จัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือ พัฒนา งานในกลุ่มงาน
ต่อไป 
๓.๕ ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารทั่วไป  

๓.๖ ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา  

๓.๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๔. งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

๔.๑ ประสานงานจัดทําแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่ม บริหาร ทั่วไป เสนอ
ผู้บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

๔.๒ พิจารณาจัดแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของ โรงเรียน และเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 

๔.๓ กํากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการให้เกิดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

๔.๔ ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มี ประสิทธิภาพ 

๔.๕ ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ๔.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑. วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมตลอดจนการ
ติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทําความสะอาด 
๒. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคาร เรียน และอาคาร
ประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของ โรงเรียน 
๓. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทําความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้อง พิเศษ ให้เพียงพอ
และอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
๔. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
๕. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ใน สภาพ ดี ดูแลสี
อาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
5. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืนๆ ให้อยู่ใน สภาพที่
เรียบร้อย 
๗. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ํา ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่น รบกวน 
๘. ติดตาม ดูแลให้คําแนะนําในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแล รักษา ทรัพย์สินสมบัติ
ของโรงเรียน 
๔. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจําหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
๑๐. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนําข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์ และความ ต้องการของ
บุคลากรในโรงเรียน 
๑๑. อํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทําสถิติการ ให้บริการและ
รวบรวมข้อมูล 
๑๒. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปีการศึกษา ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รบัผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑. จัดทําแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ  
๒. จัดซื้อ จัดหาสาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา  
๓. กําหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด  
๔. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๕. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ําดื่ม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ และสาธารณูปโภค
อ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
๖. จัดทําป้ายคําขวัญ คําเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์  
๗. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์  
๘. สํารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชํารุด 
๙. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชํารุดให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา  
๑๐. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งานธุรการสารบัญ 
๑. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า - ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๒. จัดทําคําสั่งและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพ่ือแจ้งให้กับครูและผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ  
๓. เก็บ หรือทําลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
๔. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ 
และเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๕. ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น 
๖. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใช้เป็น ข้อมูลใน การอ้างอิง 
๗. ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  
๘. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 
๙. ควบคุมการรับ - ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E - Office)  
๑๐. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน  
๑๑. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม  
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑. กําหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ นโยบาย และจุดประสงค์
ของโรงเรียน 
๒. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดําเนินงานด้าน ประชาสัมพันธ์ 
๓. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน  
๔. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน  
๕. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ  
๖. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน  



๗. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน  
๘. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
๙. จัดทําเอกสาร - จุลสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน และ ความเคลื่อนไหว
ของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 
๑๐. รวบรวม สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทํารายงานประจําปี ของงาน 
ประชาสัมพันธ์ 
๑๑. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียน  
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานพยาบาลและอนามัย มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑. กําหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดําเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้ สอดคล้องกับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดําเนินงานด้าน อนามัยโรงเรียน 
๓. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้ การได้ ทันที 
๕. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และนําส่ง โรงพยาบาลตามความ
จําเป็น 
๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง  
๘. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ทําสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน  
๙. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชน ใกล้เคียง  
๑๐. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย  
๑๑. แนะนําผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค  
๑๒. ให้คําแนะนําปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน  
๑๓. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มี ปัญหาด้านสุขภาพ 
๑๔. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควร แก่ โอกาส 
๑๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้ง ชมรม ชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
๑๖. จัดทําสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทํารายงานประจําภาคเรียน ประจําปี ของ งานอนามัย 
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น 
พ้ืนฐาน 
๓. ดําเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๔. จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบดําเนินการหรือ ถือ ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
๕. ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การ ดําเนินการและ
รายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑. วางแผนกําหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการ สาธารณะตลอดจนการ
ติดตามการปฏิบัติงาน 
๒. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือนําไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับ โรงเรียนและบริการ
สาธารณะ 
๓. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และ วิชาการ 
๔. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และ จัด นิทรรศการ 
๕. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เก่ียวกับชุมชน  
๖. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ 
๗. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชนในด้าน อาคาร
สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
๘. รวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติ  
๙. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปีการศึกษา  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑. จัดทําแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและ อัคคีภัย ของโรงเรียน 
๒. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ให้ความรู้นักเรียน ครู และ บุคลากร ๓. กํากับ 
ติดตาม จัดทําข้อมูล สถิติ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
๔. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบํารุง เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใช้การได้ และปลอดภัย ตลอดเวลา ให้
คําแนะนำเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 
๕. ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําปี  
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 


