
 

 

 

  



คำนำ 

คู ่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ โรงเรียนท่าอุแทพิทยาฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นเพื่อ
เสริมสร้าง ความเข้าใจ แก่ครู นักการภารโรง บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที ่การ
ให้บริการและการจัด การศึกษาแก่นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้จัดทำให้
สอดคล้องกับโครงสร้างการ บริหารงานโรงเรียนตามแนวทาง การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา 
ของ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานอาคารสถานที่จึงได้จัด กรอบงานให้
ครอบคลุมกับภาระงาน สอดคล้องกับสภาพ ของโรงเรียน ในการจัดการศึกษา และให้บริการ
ทางการ ศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวัง ว่าภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ทุกประการตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงาน
งานอาคารสถานที่ อย่างไรก็ตาม คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียง ขอบข่ายงาน  
( พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบงานที่บรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งจะ
ได้จัดทำในระดับผู้ปฏิบัติการที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายในแต่ละกรอบงานให้สมบูรณ์เป็น มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ 
ขอขอบคุณผู้ มีส่วนร่วมในการจัดทำให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะทำงานในงาน
อาคาร สถานที่ ทุกท่านที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียิ่ง ให้กับโรงเรียน
ท่าอุแทพิทยา 

 
 

งานอาคารสถานที่ 
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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1. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

งานอาคารสถานที่ โรงเรียนท่อุแทพิทยา

โรงเรียนท่าอุแทพิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อท่ี 55  ไร่ มีอาคารเรียน 2 
หลัง จำนวนห้องนักเรียน 15 ห้อง อาคารฝึกงาน 1 หลัง 2 ห้อง อาคาร อเนกประสงค์(โรงยิมส์) 
ห้องน้ำห้องส้วมชาย 1 หลัง ห้องส้วมหญิง 2 หลัง บ้านพักครู 8 หลัง หอพักนักกีฬา 1 หลัง 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ประกอบด้วย 

1.  ห้องฝึกทักษะดนตรีสากล ศิลปะ นาฎศิลป์ จำนวน 3 ห้องเรียน 
2.  ห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 หลัง 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2  ห้อง 
4. ห้องจริยธรรม จำนวน 1 ห้อง 
5.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน 
6. ห้องพยาบาล จำนวน 1 หลัง 

2. แผนผังโรงเรียน



3. ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน วิสัยทัศน์การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอื่นๆ 

บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม 
สนับสนุนและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนา สถานศึกษา 
ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความ 
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้จัด 
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของ 
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ 
ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มงานอาคารสานที ่  
 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ี หัวหน้างานนายธีระวัฒน์ ศรีภักดี รับผิดชอบดูแล 
วางแผนกำกับติดตาม งานอาคารสถานท่ี งานส่ิงแวดล้อม สาธารณูปโภค งานนักการภารโรง 
และงานรักษความ ปลอดภัย 

- งานอาคารสถานท่ี  
- งานส่ิงแวดล้อม  
- งานสาธารณูปโภค  
- งานลูกจ้างประจำ/บริการ  
- งานรักษาความปลอดภัย  
 

ชื่องาน ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1. งานอาคารสถานท่ี 
 

1. วิเคราะห์สภาพงานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
2. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
3.วางแผนและจัดทำแผนงานโครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานอาคาร 
สถานท่ีและสาธารณูปโภค 
4. จัดระบบงานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
5. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ี การใช้สาธารณูปโภค 
ปรับซ่อมอาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์ ต่าง ๆ 
6. จัดดำเนินการตกแต่งพื้นท่ีท่ัวไปและอาคารต่าง ๆ ใน โรงเรียนให้สวยงาม 
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศทางการศึกษา 
8. ควบคุมการใช้การเก็บรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
9. กำกับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้ เป็นไปตามกฎระเบียบ 
และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของ งานอาคารสถานท่ี 
10.ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติ
งาน 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 



ชื่องาน ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
2. งานส่ิงแวดล้อม 
 

1. วิเคราะห์สภาพส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีบริเวณ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย 
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
2.วางแผนและจัดทำแผนงานโครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
งานส่ิงแวดล้อม 
3.ปฏิบัติงานและวางแผนเพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีบริเวณให้เรียบร้อยสวยงาม 
และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
4.ควบคุมดูแลอบรมตักเตือนและส่ังการนักการภารโรงในการดูแลส่ิงแวดล้อมและพื้น
ท่ีบริเวณ 
7.จัดหาดูแลรักษาซ่อมแซมปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณส่ิงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
8.ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งานสาธารณูปโภค 
 

1. วิเคราะห์สภาพงานสาธารณูปโภค 
2. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
3.วางแผนและจัดทำแผนงานโครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
งานสาธารณูปโภค 
4. จัดระบบงานสาธารณูปโภค 
5. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติการใช้สาธารณูปโภค ปรับซ่อมอาคารสถานท่ี 
วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
6. จัดดำเนินการตกแต่งพื้นท่ีท่ัวไปและอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนให้สวยงาม 
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศทางการศึกษา 
8. ควบคุมการใช้การเก็บรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
9. กำกับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้ เป็นไปตามกฎระเบียบ 
และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของ งานสาธารณูปโภค 
10.ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติ
งาน 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 



ชื่องาน ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
4.งานลูกจ้างประจำ/ 
บริการ 
 

1.วิเคราะห์สภาพงานลูกจ้างประจำ/บริการ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการและมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของ 
งานลูกจ้างประจำ/บริการ 
3. จัดระบบการบริหารงานลูกจ้างประจำ/บริการ 
4. ควบคุม ดูแล และส่ังการลูกจ้างประจำ/บริการ ให้ ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ 
และแนวปฏิบัติท่ีวาง โดยกำหนด หน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักการ 
ให้ดูแลรักษาสถานท่ีและ สาธารณูปโภค ท้ังในและนอกเวลาราชการ 
5. จัดให้มีการปฏิบัติหน้าท่ีแทนในกรณีท่ีมีลูกจ้างประจำ/ บริการขาดหรือลาราชการ 
6. จัดหา ดูแลรักษา ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง และบริเวณท่ัวไปให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย 
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
7.รับผิดชอบจัดระบบและควบคุมเม่ือมีการขอใช้สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมรวมทั้งอำนว
ยความสะดวกในการใช้ เพื่อการบริการในสถานศึกษา และบริการชุมชนท่ัวไป 
โดยไม่ขัดต่อ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
8. กำกับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้ เป็นไปตามกฎระเบียบ 
และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของ งานสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
9.ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 



 
 

ภาคผนวก 



 



 

 



 

 





 

ขั้นตอนการขอใช้อาคารสถานที่ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน/ลงช่ือผู้ขออนุญาต 

เสนอหัวหน้าฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 

เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

รับแบบฟอร์มจากกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

เสนอหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 



การขออนุญาตใช้อาคารสถานที ่
เขียนท่ี……………………………………………………………………..  
วันท่ี...............เดือน......................................พ.ศ............... 

  
เรื่องขออนุญาตใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)......................................................................................................... 
ตำแหน่ง.....................................หน่วยงาน........................................................เบอร์โทรศัพท์............................ 
มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้อาคารสถานท่ี 

  หอประชุม...........................      สนามกีฬา    อื่นๆ........................................................................ 
1. ข้าพเจ้าขอใช้อาคารสถานท่ีเพื่อ........................................................................................................ 

ระยะเวลา...........วัน ระหว่างวนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ.........ถึงวนัท่ี..........เดือน..................พ.ศ......... 
ต้ังแต่เวลา......................น. ถึงเวลา.......................น. โดยมีผู้เข้าใช้อาคารสถานท่ีในครั้งนี้ จำนวน………..คน 

2. ข้าพเจ้าขอใช้บริการวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้ 
  เครื่องเสียง   Projector   โทรทัศน์   เครื่องคอมพิวเตอร์   จอภาพ 
  ไมรโครโฟนสาย.............ตัว   ไมโครโฟนไร้สาย.  ตัว 

3. จัดท่ีนั่งแบบ   โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ จำนวน..................คน   เฉพาะเก้าอี้ จำนวน  คน 
4. ข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าบำรุงตามระเบียบของโรงเรียนและขอรับรองว่า จะมิให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ อัน

จะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน หรือนำมาซึ่งเหตุทน่าจะเป็นท่ีเส่ือมเสียหรือเป็นการไม่
เหมาะสมใด ๆ แก่โรงเรียน 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  

ลงช่ือ……………………………..………..ผู้ขออนุญาต 
(..........................................................) 

  
ความเห็นของหัวหน้างานอาคารสถานที่  ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 

- ทราบ/....................................   เห็นควรอนุญาต  ไม่เห็นควรอนุญาต 
ลงช่ือ............................................................  ลงช่ือ............................................................. 

(…………………………………..)   (……………………………………)  
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

 อนุญาต  ไม่อนุญาต 
ลงช่ือ............................................................. 

(……………………………………….)  

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 



สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ ต่องานอาคารสถานท่ี ปีการศึกษา ................. 
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการสำรวจการให้บริการโรงอาหาร ปีการศึกษา .................... 
 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ร้อยละความพึงพอใจ  
เฉล่ีย 

 
SD มากท่ีสุด 

5 
มาก 4 ปานกลาง 

3 
น้อย 2 น้อย 

ท่ีสุด 1 

1 บรรยากาศท่ัวไปในโรงอาหาร        
2 ความสะอาดของร้านบริการอาหาร        
3 ความสะอาดของภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ 

รับประทานอาหาร 
       

4 ความสะอาดของโต๊ะรับประทานอาหารและ 
บริเวณ โดยรอบ 

       

5 ความสะอาด/สุขลักษณะของผู้จำหน่ายอาหาร        
6 การบริการของผู้จำหน่ายอาหาร        
7 ความสะอาดบริเวณท่ีเก็บจาน        
8 ความเพียงพอของโต๊ะ/ท่ีนัง่ในอาหาร        
9 ราคาอาหารท่ีจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับท้อง 

ตลาด 
       

10 ความเหมาะสมของปริมาณอาหารกับราคาท่ี 
จำหน่าย 

       

11 ความหลากหลายของอาหารเพียงพอต่อการเลือก 
รับประทาน 

       

 
ผลการสำรวจการให้บริการหอประชุม ปีการศึกษา ..........

ท่ี รายการประเมิน ร้อยละความพึงพอใจ เฉลี่ย  
SD มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 ความสะอาดของห้อง        
2 ความเพียงพอของอุปกรณ์        
3 นักเรียนมีโอกาสใช้ห้องเรียนอย่างท่ัวถึง        
4 รูปแบบการจัดห้องมีความเหมาะสม        

5 การเพิ่มจำนวนห้องเรียนไฮเทคในปีต่อไป        

 



 


