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คำนำ 
 
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้การดำเนินงานและการติดต่อ 
ประสานงานระหว่างผู้ดำเนินการ ผู้ประเมินลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ ป้องกันข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึงการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ” ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำจึงใคร่ขอคำแนะนำเพ่ือจะ
ได้นำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนยิ่งขึ้นในลำดับถัดไป 
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คู่มือปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ 
 การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำต้องปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 
18.00 น. 
1. บทบาทหน้าที่ของนักการภารโรง/แม่บ้าน/ลูกจ้าง แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
 1.1 งานประจำ ได้แก่  
 ➢ เปิด ปิด ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และประตู
โรงเรียน 
 ➢ ปัด กวาด เช็ด ถู อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณท่ัวไป 
 ➢ นำถังขยะตามอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณท่ัวไป ไปทิ้งและกำจัด 
 ➢ ดูแลน้ำดื่มสำหรับนักเรียน และน้ำใช้ตามห้องน้ำห้องส้วมของครู และนักเรียนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
 ➢ ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า 
ตามบริเวณต่าง ๆ ให้สดชื่น สวยงาม อยู่เสมอ 
 ➢ ดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และทรัพย์สินของทางราชการ ภาคกลางคืน
ทุกคืน 
 ➢ เดินหนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป และสำเนาหนังสือ/เอกสารของทางราชการ 
 ➢ บริการครู และนักเรียน ตามความเหมาะสม 
 ➢ ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้ใช้งานได้
ตามควรแก่สภาพ 
 ➢ การอยู่เวรยามรักษาทรัพย์สิน 
 ➢ ปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนมอบหมายตาม
ความเหมาะสมกับหน้าที่ 
 1.2 งานในลักษณะมอบหมาย เป็นงานที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียนมอบหมาย ให้นักการ
ภารโรงปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
 1.3 งานพิเศษ เป็นงานที่ปฏิบัตินอกเหนืองานประจำ และงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น งาน
ส่วนรวมในชุมชนหรืองานระดมที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือขึ้นไปสั่งการมา 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา 
 1.  ให้บริการอัดสำเนาเอกสารทางราชการ เอกสารประกอบการเรียนรู้ ข้อสอบ และ เอกสาร
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากจากกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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พนักงานขับรถ 
 1.  ดูแลและรักษารถยนต์โรงเรียน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา 
 2.  วันเสาร์- อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการให้พนักงานขับรถอยู่ประจำที่โรงเรียนอย่างน้อย 1 
คน ให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน และให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง หากจำเป็นต้องไปทำกิจธุระ
ส่วนตัว 
 3.  ให้พนักงานขับรถทุกคนที่ว่างจากการขับรถ อยู่ประจำที่ห้องอำนวยการ และคอยบริการ 
 4.  การไปนอกสถานศึกษาทุกครั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานทั่วไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 5.  ให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเวลาราชการ ตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย หรือกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน เร่งด่วน และการเดินหนังสือราชการภายในและภายนอกโรงเรียน 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
แม่บ้าน 
 1.  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคาร ห้องพักครู ห้องประชุม และบริเวณทางเดิน ตาม
วิธีทำความสะอาดที่ถูกวิธี เพื่อให้ถูกหลักอนามัย 
 2.  ทำความสะอาดห้องน้ำภายในอาคารและบริเวณรอบ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  เปิด – ปิด อาคารตามเวลาที่กำหนด 
 4.  ต้อนรับผู้ใช้บริการ อาคารสถานที่โรงเรียน 
 5.  ให้บริการการจัดเลี้ยง การประชุม และกิจกรรมพิเศษภายในอาคารที่รับผิดชอบ 
 6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
นักการภารโรง 
 1.  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคาร ห้องพักครู ห้องประชุม และบริเวณทางเดิน 
 2.  ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารโรงเรียน ให้มีทัศนียภาพที่ดี สะอาด ร่มรื่น พร้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้  
 3.  เปิด – ปิด อาคารตามเวลาที่กำหนด 
 4.  ดูแล บำรุงรักษา อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบน้ำ ไฟฟ้าภายใน และ ภายนอก
อาคาร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และอยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 
 5.  ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เบิกมาใช้งานให้เป็นคงอยู่ และพร้อมใช้งาน และมีระบบจัดเก็บที่ดี 
 6.  ดำเนินการจัดสร้าง ต่อเติม รื้อ ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้เสมอ 
 7.  ปรับปรุงสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน มีความมั่นคง สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
 8.  จัดสวนตกแต่งบริเวณและจัดดอกไม้ในงานพิธีของโรงเรียน 
 9. สำรวจ ดูแลระบบไฟฟ้าประจำอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 10. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ให้ใช้งานได้ 
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 11. ติดตั้งระบบแสงสว่างภายในโรงเรียน และกิจกรรมวันสำคัญ และพิธีการต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
 12. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด 
 13. ตรวจสอบ ดูแลระบบประปาในโรงเรียนให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
 14. ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาที่ชำรุด 
 15. สำรวจวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า ประปา ให้ใช้งานได้และจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 16. รายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซมเม่ือทำงานเสร็จทุกครั้ง 
 17.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติงาน ดังนี้  
  - ผลัดที่ 1 ผลัดกลางวัน ปฏิบัตหิน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. (ชั่วโมง)  
  - ผลัดที่ 2 ผลัดกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. (ชั่วโมง)  
  - ประจำอยู่ ณ ป้อมยามบริเวณด้านหน้าทางเข้า – ออก โรงเรียนเพ่ือตรวจตราและ 
สอดส่อง ดูแล กวดขันความเรียบร้อยของบุคคลหรือรถยนต์ที่ผ่านเข้า – ออก ในบริเวณโรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่น ด้วยความรอบคอบและรัดกุม โดยให้ผู้มาติดต่อลดกระจกลง (ยกเว้นบุคลากรในโรงเรียนที่
เจ้าหน้าที ่จำหมายเลขทะเบียนรถของบุคคลนั้น ๆได้) และหากเป็นบุคคลภายนอกต้องลดกระจกและ
แลกบัตรเข้ามาติดต่อ พร้อมติดบัตรของทางโรงเรียน ยกเว้นหน่วยงานราชการด้วยกันที่ไม่ต้องแลกบัตร 
  - กรณีมีการติดต่อในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย และวันหยุด ที่
ทางโรงเรียนกำหนดขึ้น เมื่อมีบุคคลภายนอกประสงค์จะขอพบข้าราชการ หรือบุคลากร โรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่น ให้ขอบัตรประจำตัวไว้และบันทึกข้อมูลไว้ในสมุดบันทึกประจำวัน พร้อมทั้งขอทราบชื่อ 
ข้าราชการ หรือบุคลากรที่จะเข้าพบด้วย เมื่อออกจากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น แล้วจึงคืนบัตรประจ 
าตัวให้  
  - สังเกตตรวจตราเป็นพิเศษ กรณีมีบุคคลภายนอกที่เห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติการณ์ส่อไป
ในทางไม่น่าไว้วางใจต้องไม่อนุญาตให้เข้าภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น แล้วรายงานให้ครูเวร 
หรือผู้บริหารทราบทันท ี 
  - การปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รายงานเหตุการณ์ประจำวันในสมุด
บันทึกประจำวัน เพ่ือให้ครูที่ได้รับมอบหมายหรือหัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัยหรือรอง
ผู้อำนวยการที่ดูแลงานเวรยามรักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ
เกิดข้ึนให้รีบรายงานให้ครูเวรหรือรองผู้อำนวยการทราบทันที 
  - เพ่ือป้องกันความเสียหายและการสูญเสียทรัพย์สินที่อยู่ที่อยู่ภายในอาคารและบริเวณ 
ต่างๆของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราบริเวณโดยรอบพื้นที่
ภายในอาคารและบริเวณต่างๆของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นทุกชั่วโมง และบันทึกการตรวจตราพื้นที่
บริเวณด้านหน้า และด้านหลังโดยรอบอาคารของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประจำทุกชั่วโมง  
  - ตรวจดูแลความเรียบร้อยพ้ืนที่ทั่วไปภายนอกอาคารโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ตลอดจน
สำรวจตรวจสอบพฤติการณ์บุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางไม่ดี ตลอดจนกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้ เข้า
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มาในบริเวณโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เช่นผู้นำของเข้ามาขาย หรือผู้ที่เข้ามาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ฯลฯ ให้จดบันทึกไว้และรายงานให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบโดยด่วน เพ่ือหามาตรการป้องกันและดำเนินการ
ต่อไป  
  - ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การโจรกรรม และอ่ืน ๆ 
รวมถึงการช่วยขจัดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การปิดน้ำ ไฟฟ้าที่เปิดทิ้งไว้ภายนอกบริเวณ
อาคาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
  - ป้องกันอัคคีภัย และระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยโดยฉับพลันและแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทราบ  
  - การใช้และเปิด – ปิด ประตูทางเข้า – ออก วันที่โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ 
   1)  เวลา 06.00 น. - 08.00 น. เปิดประตู 1 – 4  ให้นักเรียนเดินผ่านเข้า - ออก  
   2)  เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ปิดประตู 1 , 3 , 4  และเปิดประตู 2 ด้านเดียว  
   3)  เวลา 16.00 น. – 17.00 น. เปิดประตู 1 – 4  ให้นักเรียนเดินผ่านเข้า - ออก 
   4)  เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ปิดประตู 1 , 3 , 4  ให้เปิดเฉพาะประตู 2 และเปิด
ประตู เวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  
   5)  เวลา 19.00 น. ปิดประตู 1 , 2 , 3 , 4  และเปิดประตู เวลา 06.00 น. ของ
วันรุ่งขึ้น  
   6)  ห้ามบุคคลภายนอกเข้า – ออกภายในบริเวณและอาคารเรียนที่ทำการนอกเวลา 
ราชการ ยกเว้นข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และยานพาหนะที่แสดง
บัตรหรือ ได้รับอนุญาตให้เข้า – ออกโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น หากเป็นบุคคลภายนอกจะต้องแลกบัตร
ทุกครั้งที่ม ีการเข้า – ออก  
  - พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องอำนวยการความสะดวกด้านการจราจรให้กับ 
นักเรียน บุคลากรที่เดินเข้า – ออกโรงเรียนในช่วงเวลา 06.00 น. - 08.00 น.  
  - ประสานงานและเชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัย กับส่วนราชการที่เก่ียวข้องและ 
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยความเห็นชอบของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
  - ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้า – ออก และป้อมยาม  
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
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