
                                     งานดานการบริหารท่ัวไป 

เปนภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน สงเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย และ

มาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนดใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เชน การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานพัฒนาระบบและเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนา 

เครือขายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศการสงเสริม 

สนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม การจัดทําสํา

มะโนผูเรยีน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย การระดม

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ งานการศึกษาการสงเสริมสนับสนุน และ

สถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานอ่ืน การจัดระบบการควบคุม

ในหนวยงาน งานบริการสารธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทบาทและหนาท่ีของกลุมบริหารท่ัวไป 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไปของโรงเรียน 

2. เปนท่ีปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเก่ียวกับงานบริหารท่ัวโรงเรียน 

3. กํากับ ติดตามการดําเนินงานของกลุมบริหารท่ัวไปใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

4. กําหนดหนาท่ีของบุคลากรในกลุมบริหารท่ัวไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารท่ัวไป 

5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. กํากับ ติดตาม ใหงานแผนงานและบริหารท่ัวไป ประสานฝายตางๆ เพ่ือดําเนินกิจกรรม 

งาน โครงการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 

7. กํากับ ติดตาม ประสานงานใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปใหเปน 

ปจจุบัน เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา และแกไขปญหา 

8. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารท่ัวไป อยางตอเนื่อง 

9. ติดตามประสานประโยชนของครู ผูปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีพิเศษ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ 

10. วินิจฉัยสั่งการงานท่ีรับมอบหมายไปยังงานท่ีเก่ียวของ 

11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปญหา และอุปสรรคในการ 

ดําเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

12. กํากับ ติดตาม ใหงานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดําเนินการติดตามการ 

ปฏิบัติงานของทุกงานพรอมรายงานผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

13. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดนางแกว 

14. ติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอกในสวนท่ีเก่ียวของกับงานบริหารท่ัวไป 

15. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 



งานสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

1. งานสารบรรณกลุมบริหารบริหารท่ัวไปมีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1.1 จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุมบริหารท่ัวไปเพ่ือจัดสรร

งบประมาณ 

1.2 จัดหา จัดซ้ือทรัพยากรท่ีจําเปนในสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

1.3 จัดทําทะเบียนรับ – สง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสํานักงาน ใหเปนหมวดหมูมี

ระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถคนหาเรื่องไดอยางรวดเร็ว 

1.4 โตตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานใหถูกตองตามระเบียบของงานสารบรรณอยาง

รวดเร็วและทันเวลา 

1.5 จัดสงหนังสือราชการ เอกสารของกลุมบริหารท่ัวไป ใหงานท่ีรับผิดชอบและติดตามเรื่องเปนคนจัดเขาแฟมเรื่อง 

1.6 จัดพิมพเอกสารและจัดถายเอกสารตาง ๆ ของกลุมบริหารท่ัวไป เชน บันทึกขอความ แบบสํารวจแบบสอบถาม 

แบบประเมินผลงานระเบียบและคําสั่ง 

1.7 ประสานงานดานขอมูลและรวมมือกับกลุมบริหารงานตาง ๆ ในโรงเรียน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและรวมมืออันดีตอ

กันในการดําเนินงานตามแผน 

1.8 ประเมนผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจําป 

1.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. งานพัสดุกลุมบริหารท่ัวไป 

2.1 ประสานงานในกลุมงานบริหารท่ัวไป วางแผน จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑท่ีจําเปน 

ในการซอมแซมอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีชํารุด โดย 

ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 

2.2 จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายวัสดุ ยืมวัสดุใหถูกตองมีระบบและเปนปจจุบัน 

2.3 จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอรมตาง ๆ ท่ีจําเปนในการใหบริการปรับซอม 

2.4 ติดตามการปรับซอมและบํารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑใหมีอายุการใชงานยาวนาน 

2.5 ประเมน สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาและรายงานตอผูเก่ียวของ 

2.6 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



3 งานสารสนเทศกลุมบริหารท่ัวไปท่ัวไป 

2.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรท่ีใชในงานสารสนเทศของกลุมบริหาร 

3.2 ประสานงานดานความรวมมือเก่ียวกับขอมูลกับงานตาง ๆ เพ่ือรวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง

เหมาะสมและทันสมัยท่ีจะบงบอกถึงสภาพปญหาความตองการ 

3.3 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑการประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3.4 จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลใหกลุมงาน ไดใชประโยชนในการวางแผนแกปญหาหรือพัฒนางานในกลุมงานตอไป 

3.5 รวมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพรงานของกลุมบริหารท่ัวไป 

3.6 ประเมิน สรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 

3.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานแผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 

4.1 ประสานงานจัดทําแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารท่ัวไป เสนอผูบริหาร

เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

4.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารท่ัวไป ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและเกณฑประเมิน

มาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 

4.3 กํากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการของกลุมบริหารท่ัวไป ใหใหเกิดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

4.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุมงานตาง ๆ เพ่ือนําเอาเทคโนโลยีมาใชใหมีประสิทธิภาพ 

4.5 ประเมิน สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

4.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1. วางแผนกําหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมตลอดจนการติดตาม

การปฏิบัติงานของนักการ แมบานทําความสะอาด 

2. วางแผนรวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสราง 

อาคารเรียน และอาคารประกอบ เชน หองเรียน หองบริการ หองพิเศษใหเพียงพอ กับการใชบริการของโรงเรียน 

3. จัดซ้ือ จัดหาโตะ เกาอ้ี อุปกรณการสอน อุปกรณทําความสะอาดหองเรียน หองบริการหองพิเศษ ใหเพียงพอและอยู

ในสภาพท่ีดีอยูตลอดเวลา 

4 จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในท่ีท่ีใชงานไดสะดวกใชงานได 

5. จัดบรรยากาศมายในอาคารเรียน ศกแตงอยางสวยงาม เปนระเบียบ ประตูหนาตางอยูในสภาพดี ดูแลสีอาคารตาง ๆ 

ใหเรียบรอย มีปายบอกอาคารและหองตาง ๆ 

6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซอมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ โตะ เกาอ้ีและอ่ืน ๆใหอยูในสภาพท่ีเรียบรอย 

7. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน หองน้ํา หองสวม ใหสะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 

8. ติดตาม ตูมติใหคําแนะนําในการใชอาคารสงการสถานท่ี โดยการอบรมนักเรียนในดานการดูแลรักษาทรัพยสินสมบัติ

ของโรงเรียน 

9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจําหนายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 

10. ประสานงานกับหัวหนาอาคาร โดยนําขอเสนอแนะ ปรับปรุงงานใหทันเหตุการณและความตองการของบุคลากรใน

โรงเรียน 

11. อํานวยความสะดวกในการใชอาคารสถานท่ีแกบุคคลภายนอก รวมท้ังวัสดุอ่ืน ๆจัดทําสถิติการใหบริการและ

รวบรวมขอมูล 

12. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปการศึกษา 

13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



งานสาธารณูปโภค 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไป 

1.จัดทําแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพ่ือเสนอตอผูบริหาร เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

2.จัดซ้ือ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนใหเพียงพออยูตลอดเวลา 

3. กําหนดขอปฏิบัติและติดตามการใชน้ํา ใชไฟฟาใหเปนไปอยางประหยัด 

4.จัดบริการและติดตามการใชสาธารณูปโภคใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคา 

5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ําดื่ม น้ําใช เครื่องกรองน้ํา หมอแปลงไฟฟา ผูโทรศัพทและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 

ใหอยูในสภาพท่ีไดมาตรฐาน 

6. จัดทําปายคําขวัญ คําเตือน เก่ียวกับการใชน้ํา ใชไฟฟา และโทรศัพท 

7. รวมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเก่ียวกับการใชไฟฟา ใชโทรศัพท 

8. สํารวจ รวบรวม ขอมูลเก่ียวกับสาธารณูปโภคท่ีชํารุด 

9. ซอมแซมสาธารณูปโภคท่ีชํารุดใหอยูในสภาพท่ีดี และปลอดภัยอยูตลอดเวลา 

10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4.งานธุรการ และสารบรรณ 

มีหนาท่ีรับผิดซอบในขอบขายตอไปนี้ 

1. รับ-สงเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเขา – ออก จัดสงหนังสือ เขาหรือเอกสารใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

2. จัดทําคําสั่งและจดหมายเวียนเรื่องตาง ๆ เพ่ือแจงใหกับครูและผูเก่ียวของไดรับทราบ 

3. เก็บ หรือทําลายหนังสือ เอกสารตาง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ รวบรวมเอกสารหลักฐาน ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และเวียนใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

5. รางและพิมพหนังสือออก หนังสือโตตอบถึงสวนราชการ และหนวยงานอ่ืน 

6. ติดตามเอกสารของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใชเปนขอมูลในการอางอิง 

7. ประสานงานการจัดสงจดหมาย ไปรษณีย พัสดุและเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน 

8. เปนท่ีปรึกษาของรองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไปในเรื่องงานสารบรรณ 

9. ควบคุมการรบั – สง หนังสือของโรงเรียน (E - Office) 



10. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพท่ีมีมาถึงโรงเรียน 

11. จัดหนังสือเขาแฟมเพ่ือลงนาม 

13. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

งานยานพาหนะ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1. จัดทําแผนงาน / โครงการ เก่ียวกับการจัดหา บํารุงรักษา การใหบริการยานพาหนะแก 

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกําหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 

2. กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหความรู พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและใหบริการพาหนะแกบุคลากร 

3. กํากับ ติดตาม จัดทําขอมูล สถิติ การใช และใหบริการยานพาหนะซองโรงเรียน 

4. กําหนดแผนตรวจสอบ ซอมบํารุง เพ่ือใหพาหนะใชการได และปลอดภัยตลอดเวลา ใหคําแนะนํา เสนอผูมีอํานาจ

อนุมัติ 

5. ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานประชาสัมพันธ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดําเนินการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบายและจุดประสงคของ

โรงเรียน 

2. ประสานงาน รวมมือกับกลุมสาระฯ และงานตาง ๆ ของโรงเรียนในการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ 

3. ตอนรับและบริการผูมาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 

4. ตอนรับและบริการผูปกครองหรือแขกผูมาติดตอกับนักเรียนและทางโรงเรียน 

5. ประกาศขาวสารของกลุมสาระฯ หรือขาวทางราชการใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ 

6. ประสานงานดานประซาสัมพันธท้ังในและนอกโรงเรียน 

7. เปนหนวยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการตาง ๆ ของโรงเรียน 

8. เผยแพรกิจกรรมตาง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนพางสื่อมวลชน 

9. จัดทําเอกสาร - จุลสารประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขาวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและความเคลื่อนไหวของ

โรงเรียนใหนักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 

10. รวบรวม สรุปผลและสถิติตาง ๆ เก่ียวกับงานประชาสัมพันธและจัดทํารายงานประจําปของงานประชาสัมพันธ 

11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานพยาบาลและอนามัย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดําเนินงานของงานอนามัยโรงเรยีนใหสอดคลองกับนโยบายและ

วัตถุประสงคของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ ของโรงเรียน ในการดําเนินงานดานอนามัยโรงเรียน 

3. ควบคุม ดูแล หองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพรอมและใหการไดทันที 

5. จัดหายาและเวชภัณฑ เพ่ือใชในการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปวย และนําสงโรงพยาบาลตามความจําเปน 

7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู อาจารย นักการภารโรงและชุมชนใกลเคียง 

8. จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน ทําสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ําหนักและสวนสูงนักเรียน 

9. ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีอนามัยใหภูมิคุมกันแกบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเคียง 

10. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บปวย 

11. แนะนําผูปวย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค 

12. ใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพนักเรียน 

13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผูสอนเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ 

14. ใหความรวมมือดานการปฐมพยาบาลแกหนวยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแตโอกาส 

15. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย เชน จัดนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน อาสาสมัคร

สาธารณสุข 

16. จัดทําสถิติ ขอมูลทางตานสุขภาพอนามัยและจัดทํารายงานประจําภาคเรียน ประจําปของงานอนามัย 

17. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1. รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. สนับสนนุขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติท่ีประชุมใหผูท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบดําเนินการหรือถือปฏิบัติแลวแตกรณี 

5. ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัด การดําเนินการและรายงานผล

การดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานชุมชนสัมพันธและบริการสาธารณะ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1.วางแผนกําหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานชุมชนสัมพันธและบริการสาธารณะตลอดจนการติดตาม

การปฏิบัติงาน 

2. รวบรวมวิเคราะหขอมูลของชุมชน เพ่ือนําไปใชในงานสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนและบริการ

สาธารณะ 

3. ใหบริการชุมชนในดานขาวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ และวิชาการ 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน เชน การบริจาควัสดุ สั่งของ อุปโภคบริโภค ใหความรูและจัดนิทรรศการ 

5. การมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเก่ียวกับชุมชน 

6. สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือโรงเรียน เชน สมาคมฯมูลนิธิ 

7. ประสานและใหบริการแกคณะครู ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในดาน อาคารสถานท่ี 

วัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร งบประมาณ 

8. รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ 

9. ประเมินสรุปรายงาน ผลการการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปการศึกษา 

10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



 

 

งานปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1. จัดทาแผนงาน โครงการ เก่ียวกับการใหความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยของโรงเรียน 

2. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ใหความรูนักเรียน ครู และบุคลากร 

3. กํากับ ติดตาม จัดทําขอมูล สถิติ ตางๆ เก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

4. กําหนดแผนตรวจสอบ ซอมบํารุง เพ่ือใหอุปกรณปองกันอัคคีภัยใชการได และปลอดภัยตลอดเวลา ใหคําแนะนํา 

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

5. ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 


