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กลุ่มอาํนวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

คู่มือปฏิบัติงาน 



   

คูมื่อปฏิบติังาน งานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

 

 
คํานํา 

 
  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี มีรายละเอียดของกระบวนการงานคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอํานวยการ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์อํานาจ หน้าที่ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา คู่มือฉบับน้ี 
จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ต่อไป 
 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มอํานวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

คูมื่อปฏิบติังาน งานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

 
 

สารบญั 
 
 
ขอบข่ายภารกิจตามอํานาจหน้าที่         ๑ 
โครงสร้างงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม       ๒ 
งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม      ๓ 
งานบริการอาคารสถานที ่          ๗ 
งานรักษาความปลอดภัย          ๑๑ 



 

 

คูม่ือปฏิบตัิงาน งานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

ขอบข่ายภารกิจตามอํานาจหน้าที ่
งานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

งานปรบัปรุงและพัฒนา 

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม งานบริการอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย 



   

คูม่ือปฏิบตัิงาน งานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

 โครงสร้างงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

น.ส.ชูจิตร ชูทรงเดช 
ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

นายสิรวิชญ์  แสนด ี
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

นางสุเทียน สุดตลอด 
แม่บ้าน 

นายอิทธิพล  โสภา 
นักการภารโรง 

นางวลัยพร  ยืนยาว 
 แม่บ้าน 



 

 

คูมื่อปฏิบติังาน งานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

งานการ ปรบัปรุง พฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 

1. ชื่องาน : งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ เป็นสถานที่ที่มสีภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 

ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทบัใจและพึงพอใจ 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอก

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ รวมทัง้ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

4. คําจํากดัความ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขต หมายถึง “ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓”  

“คณะทํางาน ” หมายถึง บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ัง 
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

5. ขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
5.1 สํารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา

สภาพแวดล้อมของสถานที่ทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้เกิดความสวยงาม เอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้
สํานักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทํางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน 

5.2 วางแผนและกําหนดแผนแม่แบบ (Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนา
สภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทศน์ ภายในและภายนอกสํานักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับกิจกรรม 
5 ส. รวมถึงกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

5.3 ดําเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคตามแผน
และมาตรการที่กําหนด 

5.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน 

 
 
 
 
 
 



   

คูมื่อปฏิบติังาน งานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

6. Flow Chart การปฏบิตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ไม่เห็นชอบ  

       

 

 

       เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สํารวจรับฟังความคิดเห็น 
ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
- ศึกษามาตรการแนวปฏิบัติการ
ประหยัดพลังงาน 

- คณะทํางานวางแผนปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรม 5 ส.  
- กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

ผอ.สพม. ๓๓ 
อนุมัติแผน/ 
คําส่ังมอบหมายงาน 

การดําเนินการปรับปรังและพัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อม 
งานตามแผนท่ีกําหนดและมาตรการประหยัดพลังงาน 

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

สรุปรายงาน/นําเสนอแนวทางปรับปรุง/ 
พัฒนางาน 



   

คูมื่อปฏิบติังาน งานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
7.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน 
7.3 แบบรายงานการดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส. 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง 
8.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
8.2 แนวทางการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส. 
8.3 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

คูม่ือปฏิบตัิงาน งานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

 9. สรปุมาตรฐานงานของสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต ๓๓ 

ชื่องาน : งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ส่วนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ กลุ่มอํานวยการ                                   รหัสเอกสาร: 

ลําดับ ผังขั้นตอนการดําเดินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  1.สํารวจรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ความ
ต้องการ/ความจําเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา
สภาพแวดลอ้มของสถานที่ทํางานและระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อให้เกิดความสวยงาม เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานให้สํานักงานน่าอยู่ น่าทํางานและมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

30 วัน สพม. ๓๓ เป็นสถานที่ มี
สภาพแวดลอ้มน่าอยู่ น่า
ทํางาน และผู้รับบริการ
มีความประทับใจ 

งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม กลุ่ม
อํานวยการ 

 

2 2. วางแผนและกําหนดแผนแม่แบบ(Master Plan) 
ปรับปรุงอารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดลอ้มรวมถึง
กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

 

7 วัน  งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม กลุ่ม
อํานวยการ 

 

3. บันทึกเสนอให้ ผอ.สพม. ๓๓ อนุมัติแผน มาตรการ
ประหยัดพลังงานและมอบหมายงาน 

 

 

3 วัน  ผอ.สพม. ๓๓  

4. ดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนา
สภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและ
มาตรการที่กําหนด 

ภายในเวลา 
ที่กําหนด 

สพม. ๓๓ ประหยัด
พลังงานได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม กลุ่ม
อํานวยการ 

 

5 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีสรุปผลการดําเนินงาน/นําเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและพฒันางาน 

15 วัน  งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม  

 

สํารวจความคดิเหน็/ต้องการ/จําเป็น

และมาตรการประหยดัพลงังาน 

วางแผนแมแ่บบ (Master Plan) 

กําหนดมาตรการประหยดัพลงังาน 

เสนอ ผอ.สพม. ๓๓ 

ดําเนินการปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที่  
สภาพแวดล้อม 

สรุปรายงาน/นําเสนอ 

แนวทางแก้ไข/พฒันา 



   

คูมื่อปฏิบติังาน งานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

งานบริการอาคารสถานที ่

1. ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที ่

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริการอาคารสถานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่

งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

3. ขอบเขตของงาน 
การบริการอาคารสถานที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นส่วนสําคัญในการทีส่่งผล 

ต่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การดูแลรักษา 
ความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ การขอใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
ภายในสํานักงานและองค์กรหรือบุคคลภายนอกด้วย (ถ้ามี) การบริหารอาคารและสถานที่ให้ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

4. คําจํากดัความ 
“ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
“คณะทํางาน ” หมายถึง ทีมงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมายให้รับผิดชอบ 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบบริการ อาคารสถานที่ 
“บุคลากร ” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
“พนักงานทําความสะอาด ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทําความสะอาด

สํานักงาน 

5. ขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
  5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคารสถานที ่
ของส่วนราชการ 
  5.2 จัดทําข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่ 
  5.3 จัดทําคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ทําความสะอาดและการขอใช้อาคารสถานที่ 

 5.4 ดําเนินการ / ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 5.5 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 

  5.6 สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนางานการบริการอาคารสถานที ่
 
 
 
 
 



   

คูมื่อปฏิบติังาน งานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

6. Flow chart การปฏบิตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ไม่เห็นชอบ 

 

 

            เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกึษา ระเบียบ มาตรการ

หลกัเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิ

คณะทํางานจดัทําระเบียบ หลกัเกณฑ์ การขอใช้

อาคารสถานท่ีและวางแผนกิจกรรม 5 ส. 

คณะทํางานแตง่ตัง้คณะทํางาน/มอบหมาย

ผอ.สพม. ๓๓ อนมุติัแผน

คําสัง่มอบหมายงาน 

การดําเนินงานตามแผน 

สรุปรายงาน/นําเสนอ

แนวทางแก้ไข/พฒันา



   

คูมื่อปฏิบติังาน งานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

  แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

คูม่ือปฏิบตัิงาน งานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

 

ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่  ส่วนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ กลุ่มอํานวยการ                                   รหัสเอกสาร: 

ลําดับ ผังขั้นตอนการดําเดินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  

 

 

 

 

 

ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการขอ
อนุญาตใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการ 

7 วัน  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอํานวยการ 

 

2 จัดทําข้อบังคับ/แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

2 วัน  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอํานวยการ 

 

3. จัดทําคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล/ทําความ
สะอาด และการขอใช้อาคารสถานที่ 

 

2 วัน  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอํานวยการ 

 

4. ผอ.สพม. ๓๓ อนุมัติแผนการดําเนินงานและคําสั่ง
มอบหมายงาน 

2 ชั่วโมง  ผอ.สพม. ๓๓  

5 ดําเนินการตามแผน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ได้รับ
อนุมัติ 

 อาคารสถานที่สะอาด
เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอํานวยการ 

 

6 สรุปผลการดําเนินงาน/นําเสนอแนวทางแก้ไข และ
พัฒนางาน 

 

 

1 สัปดาห์  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มนวยการ 

 

๙. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ศกึษาระเบียบ มาตรการ 

หลกัเกณฑ์ แนวปฏิบตัิ 

วางแผนการดําเนินงานปรับปรุง 

เสนอ ผอ.สพม. ๓๓ 

ดําเนินการปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที่  
สภาพแวดล้อม 

แตง่ตัง้คณะทํางาน/มอผู้ รับผิดชอบ/สื่อสาร  

สรุปรายงาน/นําเสนอ

แนวทาง/แก้ไข/พฒันา 



   

คูมื่อปฏิบติังาน งานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

งานรกัษาความปลอดภัย 

1. ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด 
2.๒ เพ่ือรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย 
๒.3 เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. ขอบเขตของงาน 
งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสําคัญของส่วนราชการ เพ่ือให้มีมาตรการในการรักษาความ

ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่สําคัญ คือผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ 
โดยต้องมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กําหนด 

4. คําจํากดัความ 
 งานรักษาความปลอดภัย หมายถึง การเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือน เตือนภัย แก้ไขปัญหาในเรื่องทรัพย์สิน 

บุคคล ของทางราชการให้มีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ อุบัติภัยและภัยจากบุคคล 

5. ขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
๕.1 ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.2552 และทีแ่ก้

ไขเพ่ิมเติม 
๕.2 กําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ 
๕.3 ประชุมเพ่ือสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของหน่วย

งานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
๕.4 จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จําเป็นสําหรับการรักษาความปลอดภัย 
5.๕ กําหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคําสั่ง 
๕.6 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบเพ่ือให้การ

รักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 



   

คูมื่อปฏิบติังาน งานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

6. Flow chart การปฏบิตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
  

 

   
    

 

 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
  แบบบันทึกการอยู่เวรยาม 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง 
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 

คณะทํางานศกึษา

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภยัสถานท่ีราชการ 

กําหนด/มอบหมายหน้าท่ี ความรับผิดชอบให้บคุลากร สพม. ๓๓ ปฏิบติั 

เสนอ ผอ.สพม. ๓๓

อนมุติัแผน

ติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

จดัเตรียมวสัด/ุอปุกรณ์และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาความปลอดภยั 

ดําเนินการรักษาความปลอดภยัตามแผนและรายงานตามท่ีระเบียบกําหนด 



   

คูม่ือปฏิบตัิงาน งานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

 

ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย  ส่วนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ กลุ่มอํานวยการ                                   รหัสเอกสาร:…………………. 

ลําดับ ผังขั้นตอนการดําเดินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ 
กฎหมายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย 

1 สัปดาห์ มีคณะทํางานถูกต้อง 
ครบถ้วน 

คณะทํางาน 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอํานวยการ 

 

2 จัดทําแผน จัดระบบและรูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ 

 

 

3 วัน รักษาความปลอดภัยที่
ถูกต้องตามระเบียบ 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอํานวยการ 

 

3. นําเสนอแผนการรักษาความปลอดภัย การจัดระบบ
และรูปแบบการรักษาความปลอดภัยให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 

 

1 วัน  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอํานวยการ 

ผอ.สพม. ๓๓ 

 

4.  

ออกคําสั่งแต่งตั้งเพื่อมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติตาม
แผน/รูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่หน่วยงาน
กําหนด 

 

 

1 ชั่วโมง มีบุคคลที่รับผิดชอบหน้าที่
ชัดเจน 

คณะทํางาน 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอํานวยการ 

ผอ.สพม. 33 

คณะทํางาน 

ศกึษาระเบียบ 

กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความ

ปลอดภยัสถานที่ราชการ 

เสนอ แผน ให้ ผอ.สพม.  ๓๓  
ให้ความเห็นชอบ 

กําหนด/มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้บคุลากรได้ปฏิบตัิ 

๙. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 



   

คูม่ือปฏิบตัิงาน งานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม กลุม่อํานวยการ สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๓ 

 
 ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย(ต่อ)  ส่วนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ กลุ่มอํานวยการ                                   รหัสเอกสาร:…………………. 

ลําดับ ผังขั้นตอนการดําเดินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  

 

 

 

 

 

 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การรักษา
ความปลอดภัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

1 สัปดาห์ มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องครับถ้วน มี
คุณภาพ 

คณะทํางาน 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอํานวยการ 

 

6 ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยตามแผนและรูปแบบตามระเบียบกําหนด 

 

 

ทุกวัน มีบุคลากรรับผิดชอบที่
ชัดเจน 

บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง  

7 นําเสนอแผนการรักษาความปลอดภัย การจัดระบบ
และรูปแบบการรักษาความปลอดภัยให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 

 

 

เดือนละครั้ง มีหลักฐาน การติดตาม
ตรวจสอบและขั้นตอนใน
การปรับปรุงพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอํานวยการ 

คณะทํางาน 

ผอ.สพม. ๓๓ 

 

จดัเตรียม วสัด ุอปุกรณ์และอื่น ๆ        

ที่เกี่ยวข้อง 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
การปฏิบตัิงาน 

ดําเนินการรักษาความปลอดภยัตามแผน 
และระบบที่กําหนด 


