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คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1. วิสัยทัศน์ 

  งานอาคารสถานที่  ร่วมใจประหยัดพลังงาน  รักษาสิ่งแวดล้อม ใส่ใจคุณภาพงาน        
น าสู่มาตรฐานสากล ด้วยหัวใจบริการ จัดการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามหลัก     
ธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนนโยบาย พันธกิจของส านักงานเขตฯ 

2.วัตถุประสงค์ 

                  1. เพ่ือให้มีคู่มือที่ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ของงานอาคานสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่าง  
                       ชัดเจน  

 ๒.   เพ่ือเป็นการสื่อสาร  สร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น แก่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง และผู้มาใช้บริการ ในขั้นตอนกระบวนการของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๓. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานงานที่ดีและมี

คุณภาพ 
3. ขอบเขต 
         การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นการรวบรวมขบวนการปฏิบัติงาน
ของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงสร้างกลุ่มอ านวยการ อันประกอบไปด้วย 

1.  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
2. งานแม่บ้าน 
3. นักการภารโรง 
4. งานคนสวน 

         ก าหนดขอบข่ายบทบาทหน้าที่ภารงานและกระบวนการปฏิบัติงานประจ าที่เป็นงานหลัก  รวมถึง
ขั้นตอนการติดติดขอรับบริการงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
        ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  จะแสดงขั้นตอนการท างานในรูปแบบ  
Flow  Chart  เพ่ือให้มีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการดูแลก ากับติดตาม
และข้ันตอนการประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 



 
 

2 
4.ความรับผิดชอบ 

          งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  มีความรับผิดชอบสถานที่  ภูมิทัศน์ความปลอดภัยในการดูแล
อาคาร  มาตรการประหยัดพลังงาน  การจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ด้าน
สาธารณูปโภค ด้านความสะอาด  ระบบการจัดและจองสถานที่ การดูแลภูมิทัศน์  ด าเนินตามนโยบาย 
พันธกิจ แผนกลยุทธ์  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม /โครงการ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ ฯ 

ภาระงานของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  มีดังนี้ 
       1.หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
            1.1 ศึกษา  วิเคราะห์  สภาพงานของกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
            1.2 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
            1.3 จัดท าประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน 
            1.4 การควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ และจัดท ามาตรการการใช้
พลังงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
            1.5  การควบคุม ดูแล และซ่อมบ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ 
            1.6 ควบคุมดูแลการถ่ายเอกสาร  การอัดส าเนาเอกสาร 
            1.7 การให้บริการการใช้ห้องประชุม และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุมต่าง ๆ 
            1.8 ควบคุมดูแลการใช้เครื่องเสียง และเครื่องฉายในห้องประชุม 
            1.9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            2.0  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย 
    2. งานแม่บ้าน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
            2.1  ท าความรับสะอาดพ้ืนที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน   
             2.2  ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ไม่ให้เกิดช ารุด สูญหายและต้องพร้อมใช้งาน 
             2.3 จัดและตกแต่งสถานที่ ให้มีความสวยงาม เหมาะสม ตามกิจกรรม/โครงการของส านักงาน 
             2.4 งานบริการ โดยให้บริการที่เป็นเลิศ แก่บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ด้วย SERVICE MIND 
             2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย 
   3. งานนักการภารโรง 
            3.1  ท าความรับสะอาดพ้ืนที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน   
            3.2 ซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทั่วไปให้มีความพร้อมใช้งาน โดยพิจารณา วินิจฉัย ซ่อมแซม 
                   บ ารุงรักษาเบื้องต้นได้ 
            3.3 ดูแลระบบสาธารณูปโภค  อุปโภค ด้วยความถูกต้อง  ปลอดภัย ถูกกฎหมายเป็นหลัก 
            3.4 ดูแลวสัดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ไม่ให้เกิดช ารุด สูญหายและต้องพร้อมใช้งาน 
            3.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย 
 



 
 

3 
4.งานคนสวน   
         4.1 ปฏิบัติหน้าที่คนสวน  ดูแล รักษาพ้ืนที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สะอาดสวยงาม ปลอดภัย 
         4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์  บ ารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อการประดับ ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม 
                อย่างสม่ าเสมอ 
         ๔.๓ ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ไม่ให้เกิดช ารุด สูญหายและต้องพร้อมใช้งาน 
    

 
................................ 
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Flowchart กระบวนการปฏิบัติงาน งานซ่อมบ ารุง หน่วยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

งานประจ าด้านการซ่อม 

รับบันทึกแจ้งซ่อมแซม 

วิเคราะห์ พิจารณา ประเภทงานซอ่มแซม 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการด าเนินการซ่อม 

ด าเนินการแก้ไข 

ตรวจสอบความเรียบร้อยให้พร้อมใช้งาน 

บันทึกเสนอ เพ่ือพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

ตรวจสอบความเรียบร้อยให้พร้อมใช้งาน 

บันทึกรายงานผลด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 

บันทึกรายงานผลการด าเนินงาน
ผู้บังคับบัญชา 
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-บันทึกแจ้งซ่อมแซม- 

 
 
   
       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2  กลุ่มอ านวยการ 
ที่.......................................................................... วันที่  ………………………………………………………..      
เรื่อง   ขออนุมัติซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
  
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 

   ด้วยข้าพเจ้า.......................................................................ต าแหน่ง................................... ................ 
ได้ท าการส ารวจ ตรวจสอบบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย ได้พบความช ารุดเสียหาย ดังรายการต่อไปนี้ 
 1................................................................................................................................................ 
 2............................................................................................................................ .................... 
 3............................................................................................................................ ..................... 
 4.................................................................................................. .............................................. 
 5............................................................................................................................ ...................... 
 6.......................................................... ....................................................................................... 
 

    หากไม่มีการซ่อมแซมอาจเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการได้ เห็นควรมอบกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด าเนินการต่อไป 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

               
             (ลงชื่อ).........................................ผู้แจ้งซ่อม 
           (...............................................) 
 

       (ลงชื่อ).........................................เจ้าหน้าที่ 
           (...............................................) 
 

       (ลงชื่อ)...................................ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
            (...............................................) 
 
(   ) อนุมัติ               (  ) ไม่อนุมัติ 
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FLOW CHART  แสดงขั้นตอนการติดต่อขอใช้ห้องประชุม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          การติดตอ่ขอใช้ห้องประชมุ 

ผู้ติดตอ่กรอกรายละเอยีดในแบบฟอร์มการขอใช้ 

              ผอ. กลุม่ลงนาม 

      เจ้าหน้าท่ีผู้รับผดิชอบรับทราบ 

      บันทึกลงสมดุ,เสนอขออนุญาต 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบน ารายละเอียดขึน้กระดาน 

    แจ้งการใช้ห้องประชมุ เพื่อรับทราบทัว่กนั 

 

ผู้รับผิดชอบ แจ้งแม่บา้น 
เพื่อจัดห้องประชุม 
 เตรียมอุปกรณ์โสตฯ 
 

1.กรณีมีการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
แบบฟอร์มให้มกีารชี้แจงกบั
ผู้รับผิดชอบ 
2.กรณีมีการใช้ห้องตรงกันเจ้าหน้าที่
จะแจ้งกลับให้ผู้ติดต่อรับทราบและ
หลีกเล่ียงการใช้ห้องตรงกัน ควร
ตรวจที่สมุดขอใช้ห้องประชุมกอ่นขอ
ใช ้
3.กรณีเร่งด่วนหรือส าคัญ  ประสาน
กันเองระหว่างผู้ขอใช้ ขอให้ผู้ขอใช้

กรณีพิเศษ 



 
 

                                                                       -แบบขอใช้ห้องประชุม-                                                                               7 
รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม.................................... 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ขอใช้ห้อง 

ประชุม 

ชื่อ-สกุล 
ผู้ขอใช้ห้องประชุม 

องค์กร/ 
หน่วยงาน 

เรื่อง 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ใช้ห้องประชุม/ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

การตรวจสอบ 
ของเจ้าหน้าที่ 

ความเห็นผู้อ านวยการกลุ่ม/
รองผอ.สพป.อบ.เขต 2 อนุมัติ 

    วันท่ี 29 ส.ค. 2561 
เวลา    ช่วงเช้า 
เวลา    ช่วงบ่าย 
จ านวน..............คน 

   

    วันท่ี 30 ส.ค. 2561 
เวลา    ช่วงเช้า 
เวลา    ช่วงบ่าย 
จ านวน..............คน 

   

    วันท่ี 31 ส.ค. 2561 
เวลา    ช่วงเช้า 
เวลา    ช่วงบ่าย 
จ านวน..............คน 

   

    วันท่ี 1 ก.ย. 2561 
เวลา    ช่วงเช้า 
เวลา    ช่วงบ่าย 
จ านวน..............คน 

   

    วันท่ี 2 ก.ย. 2561 
เวลา    ช่วงเช้า 
เวลา    ช่วงบ่าย 
จ านวน..............คน 

   



 
 

8 
มาตรการประหยดัพลังงานปีงบประมาณ  2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต  2 

1.เครื่องปรับอากาศ  ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ  43  % ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร 

 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่  25  องศาเซลเซียสในพ้ืนที่ท างาน 

 เปิดเครื่องปรับอากาศ   ช่วงเช้าเวลา  9.00 – 12.00  น.  ปิดช่วงเวลาพักเท่ียงเวลา 12.00- 13.00 น. 
ช่วงบ่ายเปิดเวลา   13.00  -  16.00  น.  ไม่เปิดหรือเปิดเท่าท่ีจ าเป็นเครื่องปรับอากาศนอกเวลาราชการและวันหยุด 

 ห้องท างานที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ควรดูแลการปิด – เปิดประตูเข้าออก ควรปิดให้สนิททุกครั้งและปิดช่องว่างให้สนิทตามขอบ
ประตู  ขอบหน้าต่าง 
 ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนในห้องท่ีใช้เครื่องปรับอากาศ  เช่น  ตู้เย็น  กาต้มน้ าร้อนเพราะเป็นการเพ่ิม
ภาระความร้อนและความชื้น 

 ไม่วางสิ่งของหรือกล่องเอกสาร  ปิดขวางทางระบายอากาศของชุดคอล์ยร้อนของเครื่องปรับอากาศ 

 ไม่ควรเปิดพัดลมติดผนังหรือพัดลมเพดานขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ  และพัดลมดูดอากาศควรเปิดเฉพาะ ช่วงเปิด
เครื่องปรับอากาศตอนแรก 

 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือน  ตรวจเช็ค  ล้างท าความสะอาดทั้งเครื่องทุก  3  เดือน 

    เพ่ือลดภาระการท างานท าให้เครื่องท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 

 ปรับเปลี่ยนขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง  และเปลี่ยนเครื่องที่มีอายุการใช้งานมานาน 

 เครื่องปรับอากาศมีปัญหา  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการแก้ไข  เพ่ือลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 

 ในการใช้ห้องประชุมของส านักงาน  ควรพิจารณาจัดให้ใช้ห้องประชุมตามจ านวนผู้เข้าประชุม 

เพ่ือความเหมาะสมในการใช้เครื่องปรับอากาศ 

 ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานในหน่วยงาน และช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง 
 แต่งตั้งผู้ดูแลการใช้เครื่องปรับอากาศแต่ละกลุ่มงาน  เพ่ือดูแลการใช้เครื่องปรับอากาศตามมาตรการ ลดการใช้พลังงานอย่าง
เคร่งครัด 

 2.ไฟฟ้าแสงสว่าง  ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ  13  % ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร 

  ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องท างานเวลา  12.00 – 13.00  น. โดยเปิดเท่าที่จ าเป็น 

 ปิดหลอดไฟฟ้าหรือลดจ านวนหลอดในบริเวณท่ีแสงสว่างมากเกินความจ าเป็นหรือพิจารณาใช้แสง  ธรรมชาติจากภายนอก โดย
เปิดม่าน  มูลี่บริเวณหน้าต่าง แยกสวิทซ์หรือใช้สวิทซ์กระตุกแทนควบคุมอุปกรณ์  เพ่ือให้สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง
ได้อย่างเหมาะสม  แทนการใช้หนึ่งสวิทซ์ควบคุมหลอดจ านวนมาก    
 เปลี่ยนบาลาสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือบาลาสต์อิเลคทรอนิคส์แทนบาลาสต์ธรรมดา  เพ่ือลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 

 ท าความสะอาดแผ่นสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทุก  3  เดือน 

 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเมื่อไม่ใช้งาน  ไม่ว่าจะนานเท่าใดควรปิดทุกครั้ง  การปิด – เปิดบ่อยๆจะไม่ท าให้ 
   สิ้นเปลืองแต่อย่างใด แต่จะช่วยให้ประหยัดมากขึ้น 

 ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน  ควรเปิดเฉพาะส่วนที่ส าคัญและมีระบบเปิด – ปิดอัตโนมัติ 
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3. เครื่องใช้ส านักงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ   ใช้ไฟฟ้าประมาณ  43 % ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร 
4. น้ าประปา 

 ปิดทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน  ไม่ควรเปิดทิ้งไว้ 



 
 

ตรวจเช็ครอยรั่วทุกสัปดาห์  หากพบต้องด าเนินแก้ไขทันที 
ตรวจเช็คปิดน้ าหลังเลิกงานและในวันหยุดราชการ 

 เลือกใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ า  
5.โทรศัพท์ 

 ใช้ติดต่อเฉพาะงานของทางราชการ 

 มีการจดบันทึกการใช้โทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการทุกครั้ง 
  

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


