


คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั ่วไป โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ใน
การปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายคู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ตามแนวทางการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาและการบริหารงานโรงเรียนแบบนิติบุคคล ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดกรอบการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกับภาระงาน ในการจัด
การศึกษาและให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีมีในกฎกระทรวง โดยมุ่งหวังว่า ภาระงานท่ีปฏิบัติจะบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนและฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

อย่างไรก็ตาม คู่มือฉบับนี้ได้บรรจุเนื ้อหาสาระ ภาระงานตามกระบวนการบริหารงาน
สถานศึกษาแบบนิติบุคคลและการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ได้จัดทำคำส่ังมอบหมายงานไว้ในระดับปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ด้วยแล้ว 

 
หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่5 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

94130 โทรศัพท์ 073-466133 โทรสาร 073-466133 email:Wuttichaischool2560@gmail.com 
website : www.Wuttichaischool.comสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบลของอำเภอปะนาเระ 
ได้แก่ ตำบลคอกกระบือ ตำบลดอน ตำบลควนและตำบลท่าน้ำ 
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่รวม
ท้ังส้ิน จำนวน 52 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2497 โดยมีช่ือว่า “โรงเรียนดอนปะนา
เระ” เป็นโรงเรียนลำดับท่ี 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ใช้ช่ืออักษรย่อว่า ป.น. 6  ผู้ท่ี
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้เปิดโรงเรียนขึ้นมาคือพระวุฒิชัยธรรมธาดาสมัยเมื่อมีสมณศักดิ์เป็นพระวุฒิชัย
ธรรมธาดา ท่านได้ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา จัดหาสถานที่จัดหาครุภัณฑ์
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนและครุภัณฑ์การศึกษาอื่นๆ จนโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้มี
นายพิณ อินทกาญจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนในปีการศึกษาแรก จำนวน 45 คน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดอนปะนาเระ มาเป็นโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
ในปีการศึกษา 2523 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ และในปี การศึกษา 2536 กรมสามัญได้อนุมัติให้เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาพาณิชยการอีก 1 หลักสูตร โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนมีความก้าวหน้าไป
ตามลำดับข้ัน จนได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2527 และ 2528 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ สังคมชนบท มีประชากร 3,586 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ อบต.ดอน วัด มัสยิด สถานีอนามัย อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนา
เนื่องจาก สภาพโดยท่ัวไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ งานสงกรานต์ งานชักพระ 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาช้ัน ม.3 ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทำนาท่ีเหลือทำสวน 
และรับจ้างร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว 72,000 บาทต่อปี เฉล่ียต่อ
ครอบครัว 4 คน 

3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
3.1 โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชน ใกล้กับ 

http://www.Wuttichaischool.comสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี


1. โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนธิยาคาร) 
2. ศูนย์เด็กวัยก่อนอนุบาล ตำบลดอน 
3. องค์การบริหารส่วนตำบล ดอน 
4. ศูนย์ราชการตำบลดอน 
5. วัดดอนกลาง/วัดดอนตะวันออก 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอน 
7. มัสยิดบ้านคลอง 

3.2 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
1.หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครอง

นักเรียนวัด มัสยิด และ ชุมชน 
2.มูลนิธิวุฒิชัยธรรมธาดา 

3.3โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากแหล่งอบายมุข สถานเริงรมย์ มีสภาพแวดล้อมที ่ดี
หากแต่การรับรู้ด้านการสื่อสารความก้าวหน้าทางอินเตอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยียังไม่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีเครื ่องคอมพิวเตอร์น้อยหากแต่โรงเรียนได้การ 
สนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ในการ
สนับสนุนงบประมาณ และจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นให้กับโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. แผนผังโรงเรียน 

 
 
ตราประจำโรงเรียน 

 
 
สีประจำโรงเรียน 

 
 
 

เหลือง-แดง 



วิสัยทัศน์ 
 

 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

พันธกิจ 
1.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
2.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
2. สถานศึกษามีการจัดการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต 
4. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบอาชีพ 
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
     กลยุทธ์ที1่. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     กลยุทธ์ที2่  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     กลยุทธ์ที3่  สร้างโอกาสและทางเลือกให้กับประชากรทุกคนได้รับการการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ

ให้ผู้เรียนได้รับ    โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     กลยุทธ์ที4่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
     กลยุทธ์ที5่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
     กลยุทธ์ที6่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

อัตลักษณ์   
     มารยาทดี 
 
 



เอกลักษณ์ 
     โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 

ปรัชญาของโรงเรียน  : ปญญา   นรานํ  รตตนํ 
 

                  ปัญญาประดุจแก้วอันประเสริฐของมนุษย ์
 

คติพจน์ของโรงเรียน  : 
 

                   เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม 
 

 ส่วนที่ 2 
โครงสร้างงานบริหารท่ัวไป 

 
 
  



 
ส่วนที่ 3 

ขอบข่าย ภารกิจ การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. ขอบข่าย ภารกิจ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ขอบข่ายภารกิจการดำเนินงานด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร มีรายละเอียดใน
การดำเนินงาน ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
        1) จ ัดทำระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื ่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาให้สอคลองกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษา
และส่วนกลาง 
 3) นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการ
ประชาสัมพันธ์ 

1.2 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 1) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคล่องกับเปาหมาย ทิศทางของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสนองตอความต่องการของชุมชน สังคม โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน 
องค์กรสถาบัน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) เสนอแผนพัฒนาการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.3 การประสานงานและพัฒนาเครือขา่ยการศึกษา 
 1) ประสานงานกับเครือขายการศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อแสวงหา
ความร่วมมือ ความชวยเหลือ เพื่อสงเสริมชวยเหลือสนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ 
 3) กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเครือขาย 
การศึกษาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 4) ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษา สถาบันและองคกร
อื่น ๆ อยางต่อเนื่อง 
 
 



1.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายและ
แผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 2) นำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3) เผยแพรและประชาสัมพันธ์การศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้ ผู้เกี ่ยวของและ
สาธารณชนทราบ 

1.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 1) จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นองค์กรที ่ท ันสมัยและมี
ประสิทธิภาพโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ 
 2) นำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำเป็นเครื่องมือการ
ขับเคล่ือนการบริหารและพัฒนาองคกร 
 3) ประเมินผลงานและรายงานการพัฒนาองค์กร 
 4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

1.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1) กำหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 2) เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 3) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 4) ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

1.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 1) วางแผนและดำเนินการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาในงานด่านตาง ๆ ของสถานศึกษา 
 3) สนับสนุนและพัฒนาใหบุคลากรสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 4) ติดตาม ประเมินผลการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 5) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 



1.8 การดำเนินงานธุรการ 
 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยนำเทคโนโลยีมาชวยเพื่อลดขั้นตอนและ
รองรับการปฏิบัติงานธุรการ 
 3) จัดบุคลากรรับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะและพัฒนาใหมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานธุรการ 
 4) ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต่อง รวดเร็ว ประหยัด
และคุมค่า 
 5) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 

1.9 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
 1) ประสานกับชุมชนและท่องถิ่นในการสำรวจและจัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเขารับ
บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) เสนอสำมะโนผู้เรียนใหเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
 3) จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโนผู้เรียน 
 4) เสนอข่อมูลสารสนเทศการทำสำมะโนผู้เรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1.10 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 1) วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
 2) บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู ่ใน
สภาพพร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม 
 3) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 

1.11 การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
 1) เสนอข้อมูลและความต่องการในการจัดตั ้ง ยุบ รวม เลิก หรือเปลี ่ยนสภาพ
สถานศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.12 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 1) สำรวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังในระบบนอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 



 2) กำหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท้ัง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการของนักเรียน
และท้องถิ่นที่สอดคลองกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3) ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง ๓ รูปแบบ ตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเช่ือมโยงประสานความรวมมือและสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หน่วยงาน และสถาบันตาง ๆ ท่ีจัดการศึกษา 

1.13 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 1) กำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) ระดมทรัพยากรเพื ่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดาน ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนท่องถิ่น หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และสถานศึกษาในการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมกัน 
 3) ดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

1.14 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 1) วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางท่ีกำหนด 
 3) ติดตาม ประเมินผล ปร ับปร ุง และพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.15 การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หน่วยงาน 
และ สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
 1) ใหคำปรึกษา แนะนำ สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัด
การศึกษา รวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

1.16 การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 1) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษา  
ของสถานศึกษา  
 2) จัดทาเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
 3) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามระบบท่ีกำหนด  



 4) รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหหน่วยงานที ่เกี ่ยวของ และ
สาธารณชนทราบ  
 5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผล  
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

1.17 การประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนท้องถ่ิน 
 1) ประสานความรวมมือกับหน่วยราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนท่องถิ่น 
ในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

1.18 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 1) วิเคราะห์กำหนดมาตรการในการปองกันความเส่ียงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 2) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 3) ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผนดินกำหนด 
 4) ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

1.19 งานพยาบาลและอนามัย 
 1. กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงาน
ด้านอนามัยโรงเรียน 
 3. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
 4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและ
ใช้การได้ทันที 
 5. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
 6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และ
นำส่งโรงพยาบาลตามความจำเป็น 
 7. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน 
 8. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชน
ใกล้เคียง 
 9. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
 10. แนะนำผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
 11. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 



 12. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพ 
 13. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียน
ตามควรแก่โอกาส 
 14. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
จัดต้ังชมรมชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 
 15. จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน 
ประจำปีของงานอนามัย 
 16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.20 งานพิเศษอื่นๆที่ได้ระบุไว้ในแผนการรปฏิบัติงาน 
 1.ทำงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  



 
 


