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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการและชุมชน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการและชุมชน 

มีหน้าที่ 

1. บริหารงานบริการและชุมชน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้

ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

2. วางแผน/ก ากับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบริการและชุมชน ในด้านทรัพยากรและขวัญก าลังใจ 

3. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริการและชุมชนของโรงเรียน 

4. ก าหนดหน้าท่ีของบุคลากรในกลุ่มงานบริการและชุมชน และควบคุมการปฏิบัติงาน 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มบริหารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. หัวหน้ากลุ่มงานบริการและชุมชน 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริการและชุมชน 

2. ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน ก ากับ แนะน า สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ  

ปฏิบัติงาน 

3. ส ารวจปัญหาความต้องการหรือความจ าเป็นของกลุ่มงาน 

4. ประชุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 

5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มี 

ความยืดหยุ่น คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้เกี่ยวข้องเมื่อเสร็จส้ินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน 
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2. งานเลขานุการและสารสนเทศ 

หน้าที่ 

1. งานกล่ันกรองหนังสือราชการ เสนอหนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ  

2. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

3. งานประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ภายนอก 

4. งานติดตามผลการด าเนินงานตามค าส่ังของผู้บริหาร 

5. จัดวาระนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  

6. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

7. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

8. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

2. ดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บ ารุงรักษาอาคารเรียน อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้ดี ให้มี

การใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 

3. จัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

4. ดูแลและก าหนดบทบาทหน้าท่ีลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว ในการปรับปรุงพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม จัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนให้เกิดความร่มรื่นเป็น

สัดส่วนสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีโรงเรียน

ก าหนด 

6. ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

7. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว 

8. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. งานสาธารณูปโภค 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานน้ าด่ืม 

2. ควบคุมคุณภาพน้ าด่ืมให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอส าหรับนักเรียนและบุคลากร

ภายในโรงเรียน 

3. ดูแลระบบน้ าด่ืมให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

4. จัดท าป้ายค าขวัญ ค าเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 

5. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนกัเรียนเกีย่วกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์ 

6. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

7. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
 

5. งานประชาสัมพันธ ์

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินของงานบริการเสียงตามสาย 

2. จัดท าทะเบียนคุม – ครุภัณฑ์ ของงานบริการเสียงตามสาย 

3. จัดตารางเวลาให้บริการสาระความรู้ทางเสียงตามสาย 

4. ให้บริการเสียงตามสายกับบุคลากรภายในโรงเรียน 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานบริการเสียงตามสาย 

6. ด าเนินกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

7. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของวารสาร/เอกสารส่ิงพิมพ์ 

8. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดท าข้อมูลในการจัดท าวารสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

9. จัดรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลในการจัดท าวารสาร/เอกสารส่ิงพิมพ์ 

10. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าวารสาร/เอกสารส่ิงพิมพ์ 

11. ประชาสัมพันธ์วารสาร/เอกสารส่ิงพิมพ์ไปยังบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยงข้องท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

12. ประเมินผลการปฏิบัติงานวารสาร/เอกสารส่ิงพิมพ์ 
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6. งานพยาบาลและอนามัย 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

2. ให้นักเรียน และบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจ าปี 

3. ประสานการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ

และมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. จัดสถานท่ีเพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้นส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตาม

สภาพแวดล้อมและความจ าเป็น 

5. จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมท่ีจะใช้งานได้ทันที 

6. ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุตาม

นโยบายของโรงเรียน 

7. ส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาลจะด าเนินการรักษาต่อไปโดยจะ

เป็นผู้ประสานงานในการน าส่งโรงพยาบาล พร้อมท้ังรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

8. ด าเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันระบาดของโรคติดต่อและเช้ือโรคต่าง ๆ พร้อมแนะน า

ช่วยเหลือในการจัดส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 

9. แนะน าส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมท้ังการแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์ 

10. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ท้ังส่วนบุคคลและ

ชุมชน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ดนิทรรศการ 

11. จัดท าบัตรบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพตามแบบท่ีก าหนดของกระทรวง 

12. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

13. จัดท าสถิติ และโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 

7. งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานชุมชน 

2. ส ารวจและศึกษาข้อมูลความต้องการสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่ชุมชน 
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3. จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

4. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ  

5. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 

องค์กร และหน่วยงานอื่น ๆ  

6. เผยแพร่ผลงานของบุคลากร และกิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน 

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชากรกับหน่วยงานต่าง ๆ ของชุมชน 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชน 

9. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8. งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

มีหน้าที่ 

1. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคารอย่างสม่ าเสมอ 

2. แต่งต้ังบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 

3. สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 

4. จัดท าป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจัดอันตราย 

5. ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 

6. จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคล่ือนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชนเพื่อสามารถติดต่อของความช่วยเหลือทันที 

8. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผน ป้องกัน และแก้ไข 

 

 


