
คูมือการปฏิบัติงานกลุมงานดานการบริหารท่ัวไป 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2564 

 

งานดานการบริหารท่ัวไป 

 

  เปนภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  สงเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนใหบรรลุ

ตามนโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกําหนดใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เชน  

การดําเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานพัฒนาระบบและ

เครือขาย  ขอมูลสารสนเทศ  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  การจัด ระบบการ

บริหารและพัฒนาองคกร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริม  สนับสนุนดานวิชาการ  

งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  การจัดทําสํา

มะโนผูเรียน  การรับนักเรียน  การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ 

ตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน  การ

ประชาสัมพันธ งานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  งาน

ประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น  การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน  

งานบริการสาธารณะ 
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บทบาทและหนาที่ของกลุมบริหารทั่วไป 

 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 

 
  มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบรหิารทั่วไปของโรงเรียน 

  2. เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกี่ยวกบังานบริหารทั่วโรงเรียน 

  3. กํากับ ติดตาม การดาํเนินงานของกลุมบริหารทั่วไปใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมี

ประสิทธิภาพ 

  4. กําหนดหนาที่ของบุคลากรในกลุมบริหารทัว่ไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงาน

บริหารทั่วไป   

  5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6. กํากับ ติดตาม ใหงานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝายตางๆ  เพื่อดําเนินกิจกรรม งาน 

โครงการ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 

  7. กํากับ ติดตาม ประสานงานใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทัว่ไปใหเปน

ปจจุบัน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา และแกไขปญหา 

  8. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุม

บริหารทั่วไป อยางตอเน่ือง 

  9. ติดตามประสานประโยชนของคร ู ผูปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติหนาที่พิเศษ  เพื่อสรางขวัญและ

กําลังใจ 

  10.  วินิจฉัยสั่งการงานทีร่ับมอบหมายไปยังงานที่เกี่ยวของ 

  11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปญหา และอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  12.  กํากับ ตดิตาม ใหงานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดาํเนินการตดิตามการ

ปฏิบัติงานของทุกงานพรอมรายงานผลการปฏิบัตอิยางตอเน่ือง 

  13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดนางแกว 

  14.  ติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกับงานบริหาร

ทั่วไป 

  15.  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

งานสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป  
  1. งานสารบรรณกลุมบริหารบริหารท่ัวไป  
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  มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

       1.1  จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุม

บริหารทั่วไปเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

      1.2  จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรที่จําเปนในสํานักงานกลุมบริหารทั่วไป 

       1.3  จัดทําทะเบียนรับ – สง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสอื

ของสํานักงาน ใหเปนหมวดหมูมีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถคนหาเร่ืองไดอยางรวดเร็ว 

       1.4  โตตอบหนังสอืราชการ  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  หลักฐานใหถูกตองตาม

ระเบียบของงานสารบรรณอยางรวดเร็วและทนัเวลา 

       1.5  จัดสงหนังสือราชการ  เอกสารของกลุมบริหารทั่วไป ใหงานที่รับผิดชอบและติดตาม

เร่ืองเก็บคืนจัดเขาแฟมเร่ือง 

      1.6  จัดพิมพเอกสารและจัดถายเอกสารตาง ๆ ของกลุมบริหารทั่วไป เชน บันทึก

ขอความ  แบบสํารวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคําสั่ง 

       1.7  ประสานงานดานขอมูลและรวมมือกับกลุมบริหารงานตาง ๆ ในโรงเรียน เพื่อใหเกิด

ความเขาใจและรวมมืออันดีตอกันในการดําเนินงานตามแผน 

      1.8  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจําป 

       1.9  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. งานพัสดุกลุมบริหารท่ัวไป 

        2.1  ประสานงานในกลุมงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสด ุ ครุภัณฑที่จําเปนใน

การซอมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ชํารุด  โดย

ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน    

        2.2  จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายวัสดุ  ยืมวัสดุใหถูกตองมีระบบและเปนปจจุบัน 

       2.3  จัดทําระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอรมตาง ๆ  ที่จําเปนในการใหบริการ

ปรับซอม 

        2.4  ติดตามการปรับซอมและบํารุงรักษาสภาพวัสด ุ ครุภัณฑใหมีอายุการใชงานยาวนาน 

        2.5  ประเมิน สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาและรายงานตอผูเกี่ยวของ 

        2.6  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3. งานสารสนเทศกลุมบริหารท่ัวไป 

        3.1  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใชในงานสารสนเทศของกลุมบริหารทั่วไป 

        3.2  ประสานงานดานความรวมมือเกี่ยวกับขอมูลกับงานตาง ๆ  เพื่อรวบรวมและจัดระบบ

ขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองเหมาะสมและทันสมัยที่จะบงบอกถึงสภาพปญหาความตองการ 

        3.3  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑการประเมินมาตรฐานแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 
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       3.4  จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลใหกลุมงาน ไดใชประโยชนในการวางแผนแกปญหาหรือ

พัฒนางานในกลุมงานตอไป 

       3.5  รวมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพรงานของกลุมบริหารทั่วไป 

       3.6  ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 

       3.7  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4. งานแผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 

      4.1  ประสานงานจัดทาํแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุมบริหารทั่วไป เสนอผูบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

       4.2  พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารทั่วไป ใหสอดคลองกับนโยบายของ

โรงเรียนและเกณฑประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 

      4.3  กํากับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ใหเกิดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

      4.4  ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุมงานตาง ๆ เพื่อนาํเอาเทคโนโลยีมาใช

ใหมีประสิทธิภาพ 

      4.5  ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

      4.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม   
 
   มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้         

      1.  วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แมบานทําความสะอาด         

      2.  วางแผนรวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสราง

อาคารเรียน และอาคารประกอบ   เชน  หองเรียน  หองบริการ  หองพิเศษใหเพียงพอ  กับการใช

บริการของโรงเรียน 

      3.  จัดซื้อ  จัดหาโตะ เกาอี้  อุปกรณการสอน  อุปกรณทําความสะอาดหองเรียน  หอง

บริการหองพิเศษ ใหเพยีงพอและอยูในสภาพทีด่ีอยูตลอดเวลา 

     4.  จัดเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดตั้งในทีท่ี่ใชงานไดสะดวกใชงานไดทันท ี

     5.  จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแตงอยางสวยงาม  เปนระเบียบ  ประตูหนาตาง

อยูในสภาพด ี ดูแลสีอาคารตาง ๆใหเรียบรอย  มีปายบอกอาคารและหองตาง ๆ  

    6.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซอมแซมอาคารสถานที ่ ครุภัณฑ  โตะ  เกาอี้ และ

อื่น ๆใหอยูในสภาพทีเ่รียบรอย 

    7.  ดูแลความสะอาดทัว่ไปของอาคารเรียน  หองน้ํา  หองสวม  ใหสะอาด  ปราศจากกลิ่น
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รบกวน 

    8.  ติดตาม  ดูแลใหคําแนะนําในการใชอาคารสถานที ่ โดยการอบรมนักเรียนในดานการ

ดูแลรักษาทรัพยสินสมบัติของโรงเรียน 

     9.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจําหนายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 

    10.  ประสานงานกับหัวหนาอาคาร โดยนําขอเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานใหทันเหตุการณ

และความตองการของบุคลากรในโรงเรียน 

    11.  อํานวยความสะดวกในการใชอาคารสถานที่แกบุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดอุื่น ๆ 

จัดทําสถิติการใหบริการและรวบรวมขอมูล        

    12.  ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําป

การศึกษา        

    13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

งานสาธารณูปโภค    
   มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

  1. จัดทําแผนงานพฒันางาน/โครงการเพื่อเสนอตอผูบริหาร  เพื่อจัดสรรงบประมาณ         

  2.  จัดซื้อ  จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนใหเพียงพออยูตลอดเวลา 

  3.  กําหนดขอปฏิบัติและติดตามการใชน้ํา  ใชไฟฟาใหเปนไปอยางประหยัด 

  4.  จัดบริการและติดตามการใชสาธารณูปโภคใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคา 

  5.  มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ําดื่ม น้ําใช เคร่ืองกรองน้าํ หมอแปลงไฟฟา ตู

โทรศัพทและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ใหอยูในสภาพที่ไดมาตรฐาน 

  6.  จัดทําปายคําขวญั  คําเตือน  เกี่ยวกับการใชน้ํา ใชไฟฟา และโทรศัพท 

  7.  รวมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน   อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใชไฟฟา  ใชโทรศัพท 

  8.  สํารวจ รวบรวม ขอมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ชํารุด 

  9.  ซอมแซมสาธารณูปโภคที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ด ี และปลอดภัยอยูตลอดเวลา 

  10.  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

  11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

งานธุรการ และสารบรรณ 

   มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

  1.    รับ-สงเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสือเขา – ออก จัดสงหนังสือ เขาหรือเอกสารให

หนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

  2.    จัดทําคําสั่งและจดหมายเวียนเร่ืองตาง ๆ เพื่อแจงใหกับครูและผูเกี่ยวของไดรับ

ทราบ 

  3.    เก็บ หรือทําลายหนังสือ เอกสารตาง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 

  4.    รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติที่
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เกี่ยวของใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และเวียนใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

  5.    รางและพิมพหนังสือออก หนังสือโตตอบถึงสวนราชการ และหนวยงานอื่น  

  6.    ติดตามเอกสารของฝายตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใชเปน

ขอมูลในการอางอิง  

  7.    ประสานงานการจัดสงจดหมาย ไปรษณีย พัสดุและเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน 

  8.    เปนที่ปรึกษาของรองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไปในเร่ืองงานสารบรรณ 

  9.   ควบคุมการรับ – สง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 

  10. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพที่มีมาถงึโรงเรียน 

  11. จัดหนังสือเขาแฟมเพื่อลงนาม 

  1๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 งานประชาสัมพันธ 
  มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

  1. กําหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดําเนินการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับ

นโยบายและจุดประสงคของโรงเรียน 

  2. ประสานงาน รวมมือกับกลุมสาระฯ และงานตาง ๆ ของโรงเรียนในการดําเนินงานดาน

ประชาสัมพันธ 

  3. ตอนรับและบริการผูมาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียน 

  4. ตอนรับและบริการผูปกครองหรือแขกผูมาตดิตอกับนักเรียนและทางโรงเรียน 

  5. ประกาศขาวสารของกลุมสาระฯ หรือขาวทางราชการใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ 

  6. ประสานงานดานประชาสัมพันธทั้งในและนอกโรงเรียน 

  7. เปนหนวยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพธิกีรในงานพิธีการตาง ๆ ของโรงเรียน 

  8. เผยแพรกิจกรรมตาง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 

  9. จัดทําเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขาวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงาน

และความเคลื่อนไหวของโรงเรียนใหนักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 

  10. รวบรวม  สรุปผลและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธและจัดทํารายงาน

ประจําปของงานประชาสัมพันธ 

  11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย 

  12. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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งานพยาบาลและอนามัย   
   มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

  1. กําหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดําเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให

สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 

   2. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ ของโรงเรียน ในการดําเนินงานดาน

อนามัยโรงเรียน 

  3. ควบคุม  ดูแล หองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

  4. จัดเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และอุปกรณในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพรอมและใช

การไดทันท ี

  5. จัดหายาและเวชภัณฑ  เพื่อใชในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 

  6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปวย และนําสง

โรงพยาบาลตามความจําเปน 

  7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย นักการภารโรงและชุมชนใกลเคียง 

  8. จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน ทําสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ําหนักและสวนสูงนักเรียน 

  9. ติดตอแพทยหรือเจาหนาที่อนามัยใหภูมิคุมกันแกบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชน

ใกลเคียง 

  10. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บปวย 

  11. แนะนําผูปวย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค 

  12. ใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพนักเรียน 

  13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผูสอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหาดาน

สุขภาพ 

  14. ใหความรวมมือดานการปฐมพยาบาลแกหนวยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตาม

ควรแกโอกาส 

  15. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย เชน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้ง

ชมรม ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 

  16. จัดทําสถิติ ขอมูลทางดานสุขภาพอนามัยและจัดทํารายงานประจําภาคเรียน ประจําป

ของงานอนามัย 

  17. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

  1. รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ใชในการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2. สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

  3. ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  4. จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุมใหผูที่เกี่ยวของเพื่อทราบดําเนินการหรือ

ถือปฏิบัติแลวแตกรณ ี

  5. ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเร่ืองการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัด 

การดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

งานชุมชนสัมพันธและบริการสาธารณะ   
  มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

  1.  วางแผนกําหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานชมุชนสัมพันธและบริการ

สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 

  2.  รวบรวมวิเคราะหขอมูลของชุมชน  เพื่อนําไปใชในงานสรางความสัมพันธระหวางชุมชน

กับโรงเรียนและบริการสาธารณะ 

  3.  ใหบริการชุมชนในดานขาวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที ่ วสัด ุ ครุภัณฑ  และ

วิชาการ 

  4.   จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  เชน การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ใหความรู

และจัดนิทรรศการ  

  5.  การมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่

เกี่ยวกับชุมชน 

  6.  สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรตาง ๆ เพื่อชวยเหลอืโรงเรียน เชน สมาคมฯ 

มูลนิธิ            

  7.  ประสานและใหบริการแกคณะครู ผูปกครอง ชุมชน  หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและ

เอกชนในดาน อาคารสถานที ่ วัสดุ ครุภัณฑ  บุคลากร  งบประมาณ 

  8.  รวบรวมขอมูล จัดทําสถิต ิ          

  9.  ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปการศึกษา 

  10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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งานปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

  มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

  1. จัดทําแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุและ

อัคคีภัย ของโรงเรียน 

  2. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย   ใหความรูนักเรียน ครู และ

บุคลากร 

  3. กํากับ ติดตาม จัดทําขอมูล สถิติ ตางๆ เกีย่วกับการปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย    

  4. กําหนดแผนตรวจสอบ ซอมบํารุง เพื่อใหอุปกรณปองกันอัคคีภัยใชการได และปลอดภัย

ตลอดเวลา  ใหคําแนะนํา เสนอผูมีอํานาจอนมัุติ 

  5. ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

  6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


