คู่มือการปฏิบตั ิ งานกลุ่มบริหารทัวไป
่

โรงเรียนจ่านกร้อง พิ ษณุโลก
สํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา พิ ษณุโลก อุตรดิ ตถ์

กลุ่มบริ หารทั ่วไป
โรงเรียนจ่านกร้อง อําเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุโลก
รองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริ หารทัวไป
่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
๒. บริหาร บริหารควบคุมและการปฏิบตั งิ านใน บริหารควบคุมและการปฏิบตั งิ านในฝ่ ายบริหาร
ทัวไปให้
่
มปี ระสิทธิภาพรวม บริหารควบคุมและการปฏิบตั งิ านในฝ่ ายบริหารทัวไปให้
่
มปี ระสิทธิภาพ
รวมทัง้ วางแผน แก้ปัญหา บริหารควบคุมและการปฏิบตั งิ านในฝ่ ายบริหารทัวไปให้
่
มปี ระสิทธิภาพ
รวมทัง้ วางแผน แก้ปัญหาใน
๓. ควบคุมดูแลให้ดกี ารจัดทาโครงการงาน ควบคุมดูแลให้ดกี ารจัดทาโครงการงานปกติ
ควบคุมดูแล ให้ดกี ารจัดทาโครงการงานปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านและประเมินผลงานประจาปี ของฝ่ าย
๔. ประชุมวางแผนปฏิบตั งิ านฝ่ ายบริหารทัวไปร่
่ วมกับคณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ านวยการให้
เป็ นไป ตามจุดมุ่งหมายปรัชญานโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน
๕. วางแผนพัฒนา ซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียน
๖. ส่งเสริมบุคลากรในฝ่ าย ให้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานตามความเหมาะสม
๗. ร่วมวางแผนการจัดสถานทีแ่ ละวิธกี ารในการจัดกิจกรรมกับฝ่ ายอื่นๆ
๘. ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการในฝ่ ายบริหารทัวไป
่
๙. กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านในสายงาน
๑๐. ปฏิบตั งิ านอื่นๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทางโรงเรียน เป็ นงานทีเ่ กี่ยวข้องกับนักเรียน
ผูป้ กครอง เป็ นงานทีใ่ ห้บริการอานวยความสะดวกกับนักเรียนตลอด ระยะเวลาทีอ่ ยู่ในโรงเรียน บริการ
ให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องมีงานทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
หัวหน้ ากลุ่มบริ หารทัวไป
่
ปฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้ากลุ่มบริหารทัวไป
่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
๑. ทาหน้าทีช่ ่วยงานตัวผูอ้ านวยการทัวไปตามที
่
ไ่ ด้รบั มอบหมายจากฝ่ ายบริหาร
๒. ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านในกลุ่มงาน กาหนดและจัดทาแผนงานกลุ่มบริหารทัวไปร่
่ วมกับ
คณะกรรมการกลุ่มบริหารทัวไป
่
๓. ประสานงานของงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารทัวไป
่ และหัวหน้างานในกลุ่มงานต่างๆในโรงเรียน
เพือ่ ดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ
๔. ร่วมทาแผนปฏิบตั กิ ารและปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านร่วมกับหัวหน้ากลุ่มต่างๆของฝ่ ายบริหารเพือ่ ใช้
เป็ น แผนปฏิบตั งิ านของโรงเรียนต่อไป
๕. จัดทาโครงการงานประมาณการงบประมาณและรวบรวมโครงการร่วมกับหัวหน้างานต่างๆ
๖. ช่วยดูแลงานบุคลากรให้ปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย

๗. พิจารณาและกลันกรองเอกสารที
่
ใ่ นสายงานทีร่ บั ผิดชอบกลุ่มบริหารทัวไป
่
๘. ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆตามทีร่ องผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารทัวไป
่
มอบหมาย
๙. ช่วยในการต้อนรับแขกผูม้ าเยือนโรงเรียน
๑๐.ช่วยในการเก็บสถิตขิ อ้ มูลต่างๆของฝ่ ายบริหารทัวไป
่
๑๑.ปฏิบตั งิ านอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ขอบข่ายงานกลุ่มบริ หารทัวไป
่
๑. งานสานักงานกลุ่มบริหารทัวไป
่
๒. งานอาคารสถานที่ ส่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค
๓. งานอนามัยโรงเรียน
๔. งานโภชนาการ
๕. งานโสตทัศนศึกษา
๖. งานประชาสัมพันธ์
๗. งานยานพาหนะ
๘. งานประกันอุบตั เิ หตุ
งานบริ หารทัวไป
่ มีภาระงาน ดังนี้
๑. จัดทาแผน / โครงการ ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านของกลุ่มบริหารทัวไป
่
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม/งานต่างๆของโรงเรียน
๓. รวบรวม ระเบียบแนวปฏิบตั ิ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลของงานกลุ่มบริหารทัวไป
่
๕. จัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในกลุ่มบริหารทัวไป
่
๖. สรุป รายงานผล การปฏิบตั งิ านของกลุ่มวิชาการให้ผบู้ ริหารโรงเรียนทราบ
๗. บริหารงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องให้บรรลุเป้ าหมายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ/
สพม.พล.อต และของโรงเรียน
๘. งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๑. งานสํานักงานกลุ่มบริ หารทัวไป
่ ภาระงาน
๑.ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือ แจกจ่าย จัดเก็บรักษาตามระเบียบ สารบรรณ
๒.จัดทาแบบฟอร์มทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มบริหารทัวไปไว้
่
บริการ
๓. สรุปประเมินผลและปรับปรุงงานบริหารทัวไปให้
่
มปี ระสิทธิภาพ
๔. งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๒. งานอาคารสถานที่ ภาระงาน
๑. กาหนดแนวปฏิบตั กิ ารใช้อาคารสถานทีแ่ ละบริเวณโรงเรียน
๒.จัดหาวัสดุอุปกรณ์บารุง ดูแลรักษา อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพทีม่ นคง
ั ่ ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ให้บริการอาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรียนแก่หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในการจัด
กิจกรรม
๔. ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
เพือ่ ให้ เกิดความคุม้ ค่า และเอือ้ ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
๕. สรุปและประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
๖. งานอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
๑. จัดทาโครงการพัฒนาโรงเรียน อาคารเรียน และสถานทีภ่ ายในโรงเรียนให้สะอาด
สวยงามเป็ น ระเบียบ
๒. กาหนดแนวปฏิบตั กิ ารใช้อาคารสถานทีแ่ ละบริเวณโรงเรียน
๓. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน อาคารเรียน และอาคารประกอบให้สวยงาม สะอาด และร่ม
รื่น
๔. จัดหาอุปกรณ์ ดูแลรักษา อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕. ประสานงานกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก ในการขอใช้สถานที่ อาคาร ครุภณ
ั ฑ์
๓.งานอนามัยโรงเรียน บทบาทหน้าที่
๑. จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้กบั บุคลากรตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๒. บริการยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อานวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และการ
ให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพ รวมทัง้ สถิตกิ ารให้บริการและสุขภาพของนักเรียน
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้ ายนิเทศ และการตรวจสุขภาพของบุคลากร
๔. ประสานเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข หรือสถานพยาบาลให้ความรูด้ า้ นสุขภาพอนามัย
๕. งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
๑. กาหนดแผนดาเนินงาน โครงการอนามัยโรงเรียนในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
๒. จัดเก็บสถิตขิ อ้ มูลทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน และบุคลากรทีม่ าขอรับการบริการ
และสถิติ เกีย่ วกับอุบตั เิ หตุทต่ี อ้ งนาส่งโรงพยาบาล
๓. จัดหายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อานวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และการ
ให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพ

๔. มีค่มู อื การตรวจและบันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน
๕. จัดทาบัตรประกันสุขภาพประจาตัวนักเรียน
๖. เผยแพร่ความรู้ โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข พยาบาล และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร จัด
ป้ ายนิเทศอย่างต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวโรคทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง
๔. งานโภชนาการ บทบาทหน้าที่
๑.กาหนดระเบียบในการควบคุม ดูแล การจาหน่ายอาหารและการรับประทานอาหารใน
โรงเรียน
๒. ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นในการประกอบอาหารทีถ่ ูกหลักโภชนาการแก่ผจู้ าหน่ายอาหาร
๓. ควบคุมดูแล การจาหน่ายอาหาร ให้มคี ุณภาพถูกหลักโภชนาการ
๔. ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ บรรยากาศและสิง่ แวดล้อมในโรงอาหารให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะ
๕. งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
๑. วางระเบียบ วิธกี าร และแนวปฏิบตั ใิ ห้กบั ผูป้ ระกอบการ บุคลากรและนักเรียน ยึดถือ
ปฏิบตั ิ เช่น การประกอบอาหาร ราคา เวลา จาหน่ายอาหาร ฯลฯ
๒. ดูแลสถานทีจ่ าหน่าย และรับประทานอาหารให้สะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
๓. จัดเตรียมน้ าดื่ม ควบคุมคุณภาพน้าดื่ม น้ าใช้ในโรงเรียนให้มคี ุณภาพสะอาดปลอดภัย
๔. จัดอบรมให้ความรูท้ างด้านโภชนาการ โดยประสานงานกับสาธารณสุขเพือ่ ให้ความรูท้ ่ี
ถูกต้องกับ นักเรียน ครู บุคลากร และผูป้ ระกอบการร้านค้าในโรงเรียน
๕. ประเมินผลงานสุขาภิบาลโรงอาหาร เพือ่ นาแนวทางมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
๕.งานโสตทัศนศึกษา บทบาทหน้าที่
๑. ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกในการใช้โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
๒. จัดศูนย์บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์เพือ่ การเรียนการสอน และบริการชุมชน
๓. ให้บริการ อุปกรณ์ แสงเสียง และสือ่ ทัศนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมทัง้ ภายในและ
ภายนอก หอประชุม
๔. จัดหา ซ่อมบารุงรักษา และควบคุมการใช้สอ่ื เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน
๕. งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
๑. วางแผนดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
๒. จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ งานโสตฯให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั

๓. อานวยความสะดวกและบริการอุปกรณ์โสตฯด้านต่างๆแก่ครู บุคลากร และนักเรียน
รวมทัง้ ให้บริการชุมชนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๔. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
๕. ดูแล ปรับปรุง อุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมให้ใช้งานได้ดแี ละสะดวกในการใช้
๖. จัดทาบันทึกการใช้หอ้ งโสตทัศนศึกษา
๖. งานประชาสัมพันธ์งานพิ ธีกร บทบาทหน้าที่
๑. ให้บริการข่าวสารต่าง ๆ การประกาศเสียงตามสาย ป้ ายประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรใน
โรงเรียน และชุมชน
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
๓. จัดหา บารุงรักษา อุปกรณ์เกีย่ วกับงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน้าเสาธงให้ใช้
งานได้อย่าง ประสิทธิภาพตลอดเวลา
๔. จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานการ
ดาเนินงานโรงเรียน
๕. ให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอก ผูป้ กครองและชุมชนทีม่ าโรงเรียน
๖. หน้าทีอ่ ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นกั เรียนและบุคลากร ทราบเฉพาะนอกเวลาเรียนและเปลีย่ น
คาบเรียน
๒. สร้างงานและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายทันสมัย
๓. สนับสนุนงานผ่านต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
๔. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนช่วยงานประชาสัมพันธ์
๕. จัดทาแผ่นพับ วารสาร ป้ ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน และ
ข่าวสาร จากหน่วยงานภายนอก
๖. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ งานเว็บไซต์ของโรงเรียน
๗. ต้อนรับ และบริการข้อมูลทีถ่ ูกต้องกับผูม้ าติดต่อโรงเรียน

๗. งานยานพาหนะ มีหน้าทีในการให้บริการรถยนต์รบั -ส่งผูป้ ่ วยทัง้ ภายในและภายนอก
จังหวัด และจัด รถบริการ EMS จัดบริการรถยนต์ให้แก่ เจ้าหน้าทีอ่ อกบริการผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าทีง่ าน
ทัวไป
่ ได้แก่ การติดต่อ ราชการ การประชุม และมีหน้าทีบ่ ารุงรักษา ตรวจสอบรถยนต์โดยการ
ตรวจสอบ สภาพและส่วนต่างๆ ของ ๑๔ รถยนต์ รักษาความสะอาดของตัวรถและต้องดาเนินการ
ควบคุม วางแผน กากับและพัฒนาคุณภาพของการ ให้บริการยานพาหนะ ดังต่อไปนี้

๑. การจัดรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ไปปฏิบตั ริ าชการตามหนังสือสังการ
่ หรือ
ใบอนุญาตการใช้ รถยนต์เพือ่ ไปราชการทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว จากผูม้ อี านาจสังการ
่
๒. สรุปรายงานการใช้รถยนต์แต่ละคัน การซ่อมแซม บารุงรักษา ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
๓. บริการยานพาหนะ ประสานและแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั งิ านยานพาหนะ
๔. งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๘.งานประกันอุบตั ิ เหตุ
๑. จัดบริการประกันอุบตั เิ หตุให้กบั นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
๒. บริการติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระกันภัยเพือ่ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
๓. งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
๑. กาหนดแผนดาเนินงาน โครงการประกันอุบตั เิ หตุในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
๒. จัดเก็บสถิตขิ อ้ มูลทางด้านอุบตั เิ หตุเพือ่ หาแนวทางในการป้ องกันต่อไป
๓. จัดหาบริษทั ประกันภัยทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดทาประกันให้แก่นกั เรียนและบุคลากร
๔. มีค่มู อื การดาเนินการแก่นกั เรียน เมื่อเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ
๕. จัดทาบัตรประกันสุขภาพประจาตัวนักเรียน

