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 คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมฉบับนี้  เป็นเอกสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ซึ่งได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พ.ศ.2565  หากมีความ
คลาดเคลื่อนในข้อความของคู่มือประการใด งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมขอน้อมรับไว้        
ด้วยความยินดี  และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการด าเนินการทั้งในระดับปฏิบัติการและ
ระดับบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นองค์กร
หลักที่มีบทบาทหน้าที่ด าเนินการภารกิจ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ดี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดสภาพ
ภูมิทัศน์ของส านักงานให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีคู่มือที่ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 
2. เพ่ือการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และความเชื่อม่ันแก่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรที่เก่ียวข้อง และผู้มาใช้บริการ     
    ในขั้นตอนกระบวนการของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพ 
4. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม  
    มีบรรยากาศตอบสนองต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย ผู้รับบริการ 
    มีความประทับใจและพึงพอใจ 
 

O งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
ขอบข่ำยภำรกิจ 
 ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รวมทั้งด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. ส ารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ของสถานที่ท างานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือให้เกิดความสวยงาม เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ให้ส านักงานเขต 
   พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นสถานที่ท่ีน่าอยู่ น่าท างาน และมีมาตรการประหยัดพลังงาน 
2. วางแผนและก าหนดแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ 
   ภายนอกส านักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส. รวมถึงก าหนดมาตรการประหยัด 
   พลังงาน 
3. ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ตามแผนและมาตรการ     
   ที่ก าหนด 
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. สรุปผลการด าเนินงาน/น าเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน 
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O งำนบริกำรอำคำรสถำนที่ 
ขอบข่ำยภำรกิจงำน 
 การบริการอาคารสถานที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ    
เป็นส่วนส าคัญในการส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  หมายถึงการวางแผน         
การบ ารุงรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ การขอใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานภายในส านักงาน และองค์กร
หรือบุคคลภายนอกด้วย เป็นการบริหารอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการ 
2. วางแผนกิจกรรม 5 ส. / จัดท าข้อบังคับ / แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ 
3. จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล / ท าความสะอาดและขอใช้อาคารสถานที่ 
4. ด าเนินการตามแผนกิจกรรม 5 ส. / ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ได้วางแผนไว้ 
5. ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน / น าเสนอแนวทางแก้ไข และพัฒนางาน 
 

O งำนรักษำควำมปลอดภัย 
ขอบข่ำยภำรกิจงำน 
 งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานส าคัญของส่วนราชการ เพ่ือให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับผิดชอบที่ส าคัญคือผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน โดยต้องมี
การควบคุม ติดตาม รายงานตามระเบียบที่ก าหนด 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ก าหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ 
3. ประชุมเพ่ือสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของส านักงาน 
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความปลอดภัย 
5. ก าหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นค าสั่ง 
6. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตดิตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การรักษา 
   ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผล และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ  
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O กำรด ำเนินงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
1. ผู้รับชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพงานของกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 1.2 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 1.3 จัดท าประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน 
 1.4 การควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ และจัดท ามาตรการการใช้พลังงาน
ในส านักงานเขตพ้ืนที่ และรายงานการใช้พลังงานผ่านระบบ E –report energy 
 
 

แผนกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ให้มีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 1. การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ระบบสาธารณูปโภคพร้อมใช้งาน 
 3. จัดหาถังดับเพลิงพร้อมใช้งานติดตั้งตัวอาคาร 
 4. จัดหากล้องวงจรปิดจุดส าคัญต่าง ๆ ในส านักงาน 
 5. มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยให้แก่ส านักงาน 
 6. บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. สามารถบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กำรด ำเนินงำน 
 1. วางแผนการด าเนินงานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 2. ก าหนดภารกิจงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 3. มอบหมายและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 4. ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนด 
 5. ติดตมประเมินผล 
 6. สรุปผลการด าเนินงาน 
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คณะผู้จัดท ำ 

 

1. นายธีรทัศน์  ปิติภาคย์พงษ์              ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางเพ็ญศร ี ศิริวรรณ                    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวนลินี  รักสวน                    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
4. นางสาวพัชรินทร์  เฉยสืบเจ็ก           นักจัดการงานทั่วไป 
5. นางสาวภคมน  พลรักษ์                  พนักงานธุรการ 
6. นางสุภาพ  ทองเสือ                      แม่บ้านส านักงาน 
7. นายวุฒิชัย  เย็นฉ่ า                       พนักงานขับรถ 
 
ที่ปรึกษำ 
1. นายวิทยา  อรุณแสงฉาน              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
2. นายวัชรินทร์  โตขาว                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
3. นายเทิดทูน  วรวะไล                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


