
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
งานบริการอาคารสถานที ่
งานรักษาความปลอดภัย 

นางวรรณวิมล  กัลวิชา 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 กลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 



 

ค าน า 

 คู่มือปฏิบัติงาน   ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  วิธีการ  
กระบวนการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้ก าหนด  ส าหรับใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  โดยเฉพาะกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ไม่อยู่ ลา หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ท าหน้าที่แทนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่
แทนได้ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอน ระยะเวลาที่ก าหนด  การติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ราชการ 

 

นางวรรณวิมล  กัลวิชา 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
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1. ชื่องาน : งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความ 
ปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ 
3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคท้ังภายในและภายนอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
4. ค าจ ากัดความ 

“ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

“คณะท างาน ” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา /มัธยมศึกษา หรือผู้
ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง 

“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ส ารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา
สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้เกิดความสวยงาม เอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้
ส านักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน และมาตรการประหยัดพลังงาน 

5.2 วางแผนและก าหนดแผนแม่แบบ (Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนาภาพ
แวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกส านักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส. 
รวมถึงก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

5.3 ด าเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคตามแผน
และมาตรการที่ก าหนด 

5.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5.5 สรุปผลการด าเนินงาน /น าเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 



7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
6.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
6.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน 
6.3 แบบรายงานการด าเนินงานตามกิจกรรม 5 ส. 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
7.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
7.2 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. 
7.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 



1. ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริการอาคารสถานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผล
ให้กับ 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
3. ขอบเขตของงาน 

การบริการอาคารสถานที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การขอใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานภายในส านักงานและ
องค์กรหรือบุคคลภายนอกด้วย (ถ้ามี) การบริหารอาคารและสถานที่ให้ ปลอดภัยเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
4. ค าจ ากัดความ 

“ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

“คณะท างาน ” หมายถึง ทีมงานที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมายให้รับผิดชอบ 
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้รับผดิชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบบริการอาคารสถานที่ 
“บุคลากร ” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
“พนักงานท าความสะอาด ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท าความสะอาด

ส านักงาน 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการ 
5.2 จัดท าข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่ 
5.3 จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ท าความสะอาดและการขอใช้อาคารสถานที่ 
5.4 ด าเนินการ / ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ได้วางแผนไว้ 
5.5 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
5.6 สรุปผลการด าเนินงาน /น าเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ 



9. สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต2 

  



1. งานรักษาความปลอดภัย 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีก าหนด 
2.2 เพ่ือรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย 
2.3 เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. ขอบเขตของงาน 
งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานส าคัญของส่วนราชการ เพ่ือให้มีมาตรการในการรักษาความ

ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่ส าคัญ คือผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ 
โดยต้องมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่ก าหนด 
4. ค าจ ากัดความ 

งานรักษาความปลอดภัย หมายถึง การเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือน เตือนภัย แก้ไขปัญหาในเรื่องทรัพย์สิน 
บุคคล ของทางราชการให้มีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ อุบัติภัยและภัยจากบุคคล 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

5.2 ก าหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบฯ 
5.3 จัดท าหนังสือแจ้งข้าราชการในสังกัด เพ่ือสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการ

รักษาความปลอดภัยของหน่วยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
5.4 จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความปลอดภัย 
5.5 ก าหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นค าสั่ง 
5.6 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้การ

รักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 



 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบบันทึกการอยู่เวรยาม 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานงานส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 


