
คู่มือการบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนวัดสิริมงคล 

อ ำเภอนำโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย ์เขต 4 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

 



งานด้านการบริหารทั่วไป 
เป็นภำรกิจหนึ่งของโรงเรียนในกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน ของโรงเรียนให้บรรลุตำม 

นโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำที่โรงเรียนก ำหนดให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เช่น กำรด ำเนินงำนธุรกำร 
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ กำรประสำน
และพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรส่งเสริม 
สนับสนุนด้ำนวิชำกำร งบประมำณ บุคลำกรและบริหำรทั่วไป กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม กำร
จัดท ำส ำมะโนผู้เรียน กำรรับนักเรียน กำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำม
อัธยำศัย กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ งำนส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน กำรประชำสัมพันธ์ งำนกำรศึกษำ 
กำรส่งเสริมสนับสนุน และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ งำนประสำนรำชกำรกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
หน่วยงำนอืน่ กำรจัดระบบกำรควบคุมในหน่วยงำน งำนบริกำรสำธำรณะ 
 

 

คณะผู้จัดท ำ 
งำนบริหำรทั่วไปโรงเรียนวัดสิริมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไปของโรงเรียน 
2. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วโรงเรียน 
3. ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรทั่วไปให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 
4. ก ำหนดหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรทั่วไป และควบคุมกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบริหำรทั่วไป 
5. บริหำรจัดกำรในสำยงำนตำมบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6. ก ำกับ ติดตำม ให้งำนแผนงำนและบริหำรทั่วไป ประสำนฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือด ำเนินกิจกรรม งำนโครงกำร        

ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร และปฏิบัติกำรของโรงเรียน 
7. ก ำกับ ติดตำม ประสำนงำนให้มีกำรรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ

น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ และแกไ้ขปญัหำ 
8. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรทั่วไอ

อย่ำงต่อเนื่อง 
9. ติดตำมประสำนประโยชน์ของคร ูผู้ปฏิบัติหนำที่และปฏิบัติหนำที่พิเศษ เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
10. วินิจฉัยสั่งกำรงำนที่รับมอบหมำยไปยังงำนที่เก่ียวของ 
11. ติดตำมผลสัมฤทธิ์และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสรุปปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  

เพ่ือหำ แนวทำงในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
12. ก ำกับ ติดตำม ให้งำนติดตำมประเมินผล และประสำนงำน ด ำเนินกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของ 

ทุกงำนพร้อมรำยงำนผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
13. ประสำนงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนวัดสิริมงคล 
14. ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนกับหน่วยงำนภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนบริหำรทั่วไป 
15. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำย 

 
 งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
    มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1.1 จัดท ำแผนพัฒนำงำน/โครงกำร แผนปฏิบัติรำชกำรและปฏิทินงำนเสนอรองกลุ่มบริหำรทั่วไปเพื่อ 
    จัดสรรงบประมำณ 

1.2 จัดหำ จัดซื้อทรัพยำกรที่จ ำเป็นในส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
1.3 จัดท ำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำร โดยแยกประเภทของเอกสำรและหนังสือของส ำนักงำน      

    ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบกำรเก็บเอกสำรที่สำมำรถคน้หำเรื่องได้อย่ำงรวดเร็ว 
1.4 โต้ตอบหนังสือรำชกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร หลักฐำนให้ถูกต้องตำมระเบียบของ 

    งำนสำรบรรณอย่ำงรวดเร็วและทันเวลำ 
1.5 จัดส่งหนังสือรำชกำร เอกสำรของกลุ่มบริหำรทั่วไป ให้งำนที่รับผิดชอบและติดตำมเรื่องเก็บคืนจัด 

   เขำ้แฟ้มเรื่อง 
 



1.6 จัดพิมพ์เอกสำรและจัดถ่ำยเอกสำรต่ำง ๆ ของกลุ่มบริหำรทั่วไป เช่น บันทึกข้อควำม แบบส ำรวจ
แบบสอบถำม แบบประเมินผลงำนระเบียบและค ำสั่ง 

1.7 ประสำนงำนด้ำนข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหำรงำนต่ำง ๆ ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและ
รว่มมืออันดีต่อกันในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

1.8 ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
1.9 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำย 
 

2. งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
2.1 ประสำนงำนในกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป วำงแผน จัดซื้อ จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรซ่อมแซม

อำคำรสถำนที ่สำธำรณูปโภคและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกท่ีช ำรุด โดยประสำนงำนกับพัสดุโรงเรียน 
2.2 จัดท ำบัญชีควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุ ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปจัจุบัน 
2.3 จัดท ำระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรำยงำน แบบฟอร์มตำ่ง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรใหบ้ริกำรปรับซ่อม 
2.4 ติดตำมกำรปรับซอ่มและบ ำรุงรักษำสภำพวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน 
2.5 ประเมิน สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำและรำยงำนต่อผู้เกี่ยวของ 
2.6 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำย 

3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
3.1 วำงแผนงำน/โครงกำร และจัดทรัพยำกรที่ใช้ในงำนสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
3.2 ประสำนงำนด้ำนควำมร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงำนต่ำง ๆ เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข้อมูล 

สำรสนเทศที่ถูกตอ้งเหมำะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภำพปัญหำควำมต้องกำร 
3.3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยของโรงเรียน เกณฑก์ำรประเมินมำตรฐำนแนวทำงกำรปฏิรูป 

กำรศึกษำ 
3.4 จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงำน ได้ใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนใน

กลุม่งำนตอ่ไป 
3.5 รว่มมือกับสำรสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งำนของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
3.6 ประเมิน สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
3.7 ปฏิบัติหนำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำย 

4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
4.1 ประสำนงำนจัดท ำแผนพัฒนำงำน แผนปฏิบัติรำชกำร/โครงกำร ปฏิทินปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 

เสนอผู้บริหำรเพื่อจัดสรรงบประมำณ 
4.2 พิจำรณำจัดแผนงำน/โครงกำรของกลุ่มบริหำรทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียนและ 

เกณฑป์ระเมินมำตรฐำนและกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
4.3 ก ำกับ ตรวจสอบดูแลงำน/โครงกำร ให้เกิดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน 
4.4 ประสำนงำนกับแผนงำนของโรงเรียนและกลุ่มงำนตำ่ง ๆ เพ่ือน ำเอำเทคโนโลยีมำใช้ให้มี 

ประสิทธิภำพ 
4.5 ประเมิน สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
4.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 



งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. วำงแผนก ำหนดงำน /โครงกำรงบประมำณแผนปฏิบัติงำนด้ำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
ตลอดจนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของนักกำร แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 

2. วำงแผนร่วมกับแผนงำนโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมำณจัดสร้ำงอำคำรเรียน และ 
อำคำรประกอบ เช่น หอ้งเรียน ห้องบริกำร หอ้งพิเศษให้เพียงพอ กับกำรใช้บริกำรของโรงเรียน 

3. จัดซื้อ จัดหำโต๊ะ เกำ้อ้ี อุปกรณก์ำรสอน อุปกรณท์ ำควำมสะอำดห้องเรียน หอ้งบริกำรห้องพิเศษ 
ให้เพียงพอและอยู่ในสภำพที่ดีอยู่ตลอดเวลำ 

4. จัดเครื่องมือรักษำควำมปลอดภัยในอำคำร ติดตั้งในที่ท่ีใช้งำนไดส้ะดวกใช้งำนไดท้ันท ี
5. จัดบรรยำกำศภำยในอำคำรเรียน ตกแต่งอย่ำงสวยงำม เป็นระเบียบ ประตูหน้ำต่ำงอยู่ในสภำพ 

ดี ดูแลสีอำคำรตำ่ง ๆใหเ้รียบร้อย มีปำ้ยบอกอำคำรและห้องตำ่ง ๆ 
6. ประสำนงำนกับพัสดุโรงเรียนในกำรซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้ำอ้ี และอ่ืน ๆ ให้อยู่ใน

สภำพที่เรียบร้อย 
7. ดูแลควำมสะอำดทั่วไปของอำคำรเรียน หอ้งน้ ำ หอ้งส้วม ให้สะอำด ปรำศจำกกลิ่นรบกวน 
8. ติดตำม ดูแลให้ค ำแนะน ำในกำรใช้อำคำรสถำนที ่โดยกำรอบรมนักเรียนในด้ำนกำรดูแลรักษำ 

ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
9. ประสำนงำนกับพัสดุโรงเรียนในกำรจ ำหน่ำยพัสดุเสื่อมสภำพออกจำกบัญชีพัสดุ 
10. ประสำนงำนกับหัวหน้ำอำคำร โดยน ำข้อเสนอแนะ มำปรับปรุงงำนให้ทันเหตุกำรณแ์ละควำม 

ต้องกำรของบุคลำกรในโรงเรียน 
11. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสถำนที่แก่บุคคลภำยนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดท ำสถิติกำร 

ให้บริกำรและรวบรวมข้อมูล 
12. ประเมิน สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
13. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

งานสาธารณูปโภค 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. จัดท ำแผนงำนพัฒนำงำน/โครงกำรเพื่อเสนอต่อผู้บริหำร เพ่ือจัดสรรงบประมำณ 
2. จัดซื้อ จัดหำ สำธำรณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลำ 
3. ก ำหนดขอ้ปฏิบัติและติดตำมกำรใชน้ ำ ใช้ไฟฟ้ำใหเ้ป็นไปอย่ำงประหยัด 
4. จัดบริกำรและติดตำมกำรใช้สำธำรณูปโภคให้เป็นไปอย่ำงประหยัดและคุม้ค่ำ 
5. มีมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพของน้ ำดื่ม น้ ำใช้ เครื่องกรองน้ ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำและ 

สำธำรณูปโภคอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภำพที่ได้มำตรฐำน 
6. จัดท ำป้ำยค ำขวัญ ค ำเตือน เกี่ยวกับกำรใช้น้ ำ ใช้ไฟฟ้ำ  
7. รว่มมือกับงำนกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับกำรใชไฟฟ้ำ  
8. ส ำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสำธำรณูปโภคท่ีช ำรุด 
9. ซ่อมแซมสำธำรณูปโภคท่ีช ำรุดให้อยู่ในสภำพที่ด ีและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลำ 
10. ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 



งานธุรการ และสารบรรณ 
มีหนำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. รับ-ส่งเอกสำร ลงทะเบียนหนังสือเข้ำ – ออก จัดส่งหนังสือ เข้ำหรือเอกสำรให้หน่วยงำนหรือบุคคลที่
เกี่ยวของ 

2. จัดท ำค ำสั่งและจดหมำยเวียนเรื่องต่ำง ๆ เพ่ือแจงใหก้ับครูและผู้เกี่ยวขอ้งได้รับทรำบ 
3. เก็บ หรือท ำลำยหนังสือ เอกสำรต่ำง ๆตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
4. รวบรวมเอกสำร หลักฐำน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งทรำบ 
5. รำ่งและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนรำชกำร และหน่วยงำนอื่น 
6. ติดตำมเอกสำรของฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทำงโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร

อ้ำงอิง 
7. ประสำนงำนกำรจัดส่งจดหมำย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
8. เป็นที่ปรึกษำของรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไปในเรื่องงำนสำรบรรณ 
9. ควบคุมกำรรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
10. บริกำรทำงจดหมำยและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมำถึงโรงเรียน 
11. จัดหนังสือเข้ำแฟ้มเพ่ือลงนำม 
12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
งานประชาสัมพันธ์ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำย วำงแผน งำนโครงกำร กำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยและ 
จุดประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสำนงำน รว่มมือกับกลุ่มสำระฯ และงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนในกำรด ำเนินงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ 
3. ต้อนรับและบริกำรผู้มำเยี่ยมชมหรือดูงำนโรงเรียน 
4. ต้อนรับและบริกำรผู้ปกครองหรือแขกผู้มำติดต่อกับนักเรียนและทำงโรงเรียน 
5. ประกำศข่ำวสำรของกลุ่มสำระฯ หรือขำ่วทำงรำชกำรให้บุคลำกรในโรงเรียนทรำบ 
6. ประสำนงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
7. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดพิธีกำรหรือพิธีกรในงำนพิธีกำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
8. เผยแพร่กิจกรรมต่ำง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทำงสื่อมวลชน 
9. จัดท ำเอกสำร – จุลสำรประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำร รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและควำม

เคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลำกรทั่วไปทรำบ 
10. รวบรวม สรุปผลและสถิติต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนประชำสัมพันธ์และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของงำน 

ประชำสัมพันธ์ 
11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำย 

 
 
 



งานพยาบาลและอนามัย 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำนโครงกำร กำรด ำเนินงำนของงำนอนำมัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำย 
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียน ในกำรด ำเนินงำนด้ำนอนำมัย
โรงเรียน 

3. ควบคุม ดูแล หอ้งพยำบำลให้สะอำด ถูกสุขลักษณะ 
4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณใ์นกำรปฐมพยำบำล รักษำพยำบำลให้พร้อมและใช้กำรได้ทันท ี
5. จัดหำยำและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในกำรรักษำพยำบำลเบื้องตน 
6. จัดปฐมพยำบำลนักเรียน ครู  และคนงำนภำรโรงในกรณีเจ็บป่วย และน ำส่งโรงพยำบำลตำมควำม

จ ำเป็น 
7. จัดบริกำรตรวจสุขภำพนักเรียน คร ูนักกำรภำรโรงและชุมชนใกล้เคียง 
8. จัดท ำบัตรสุขภำพนักเรียน ท ำสถิต ิบันทึกสุขภำพ สถิติน้ ำหนักและส่วนสูงนักเรียน 
9. ติดต่อแพทยห์รือเจ้ำหน้ำที่อนำมัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลำกรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
10. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
11. แนะน ำผู้ป่วย ญำติ ประชำชนถึงกำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจำกโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
12. ให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำนสุขภำพนักเรียน 
13. ประสำนงำนกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษำหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ 
14. ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรปฐมพยำบำลแกห่นว่ยงำนอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตำมควรแก่โอกำส 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย เช่น จัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย จัดตั้งชมรม 

ชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข 
16. จัดท ำสถิติ ข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพอนำมัยและจัดท ำรำยงำนประจ ำภำคเรียน ประจ ำปีของงำนอนำมัย 
17. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำย 

 
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบขำ่ยต่อไปนี้ 

1. รวบรวมประมวลวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. สนับสนุนข้อมูล รับทรำบหรือด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3. ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำรในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและแจงมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรำบด ำเนินกำรหรือถือปฏิบัติ

แล้วแต่กรณ ี
5. ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมมติกำรประชุมในเรื่องกำรอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เร่งรัด กำรด ำเนินกำร

และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
 



งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. วำงแผนก ำหนดงำน โครงกำรงบประมำณแผนปฏิบัติงำนด้ำนชุมชนสัมพันธ์และบริกำรสำธำรณะ
ตลอดจนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน 

2. รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือน ำไปใช้ในงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับโรงเรียนและ
บริกำรสำธำรณะ 

3. ให้บริกำรชุมชนในด้ำนข่ำวสำร สุขภำพอนำมัย อำคำรสถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ ์และวิชำกำร 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำชุมชน เช่น กำรบริจำควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ควำมรู้และจัดนิทรรศกำร 
5. กำรมีสว่นร่วมในกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศำสนำและงำนที่เก่ียวกับชุมชน 
6. สนับสนุนส่งเสริมใหม้ีกำรจัดตั้งองค์กรตำ่ง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมำคมฯ มูลนิธิ 
7. ประสำนและให้บริกำรแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนต่ำง ๆทั้งภำครัฐและเอกชนในด้ำน 

อำคำรสถำนที ่วัสดุ ครุภัณฑ ์บุคลำกร งบประมำณ 
8. รวบรวมข้อมูล จัดท ำสถิติ 
9. ประเมินสรุป รำยงำน ผลกำรกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

งานปอ้งกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. จัดท ำแผนงำน / โครงกำร เกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ของโรงเรียน 
2. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ให้ควำมรู้นักเรียน คร ูและบุคลำกร 
3. ก ำกับ ติดตำม จัดท ำขอ้มูล สถิติ ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
4. ก ำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุง เพ่ือให้อุปกรณป์้องกันอัคคีภัยใช้กำรได้ และปลอดภัยตลอดเวลำ  

ให้ค ำแนะน ำ เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัต ิ
5. ประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


