๑
รายละเอียดการมอบหมายงานให้ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. กลุ่มอำนวยการ
๑. นายชาลี สายสุวรรรณะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑ งานการรับ – ส่ง หนังสือราชการ
๑.๒ งานการจัดทำหนังสือราชการ
๑.๓ งานการจัดเก็บหนังสือราชการ
๑.๔ งานการยืมหนังสือราชการ
๒. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๒.๑ งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๒.๒ งานบริการอาคารสถานที่
๒.๓ งานรักษาความปลอดภัย
๓. งานประสานการประสานติดต่อภายในสำนักงานและภายนอกกับหน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ
๔. งานอื่น ๆ ที่ ผู้บั งคับบั ญชามอบหมาย เช่น ปฏิบัติงานอัดสำเนา แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟ ระบบ
ประปาและสาธารณูปโภคอย่างอื่น ขนย้ายยกเก็บทรัพย์สินของสำนักงาน ดูแล ตรวจสอบ ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และทรัพย์สินราชการ ช่วยดูแลพัฒ นาปรับปรุงสวนสุขภาพจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมของสำนักงาน ช่วยจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ช่วยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ หรืองานต้องใช้กำลังแรงงานและงานอื่น ๆ
๕. การให้บริการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสำนักงานและผู้มาติดต่อราชการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นางณีรนุช อรุณประสิทธิ์สุข และนายฉัตรชัย ล้ำเลิศ กรณีไม่อาจปฏิบัติราชการได้
๗. ช่วยปฏิบัติภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ ดังนี้
๗.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๑) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดศึกษาทางไกลของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๒) จัดทำแผนการจัดศึกษาทางไกล
๗.๒ ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗.3 ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา ติดตาม ประสานงานแก้ปัญหา เฝ้าระวังความเสี่ยง ระบบเครือข่าย
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามและสถานศึกษาในสังกัด
๗.4 ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา เฝ้าระวังความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม
๗.5 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการช่วยเหลือ แนะนำ
แก้ไขปัญหา หรืออำนวยความสะดวกด้านระบบคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ให้แก่
บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม สถานศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ
๘. ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณี นายกรกช กรกชงาม ไม่อาจปฏิบัติหน้าทีร่ าชการได้
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒
๒. นายฉัตรชัย ล้ำเลิศ พนักงานราชการ ตำแหน่งช่างไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานการปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. งานประสานการประสานติดต่อภายในสำนักงานและภายนอกกับหน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ
๓. งานยานพาหนะ ปฏิ บั ติห น้ าที่พ นัก งานขับ รถยนต์ส่ ว นกลาง เพื่ อไปราชการ และควบคุ ม ดู แ ล
รักษาการใช้รถยนต์
๓.๑ ตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง และดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓.๒ ดูแลรักษาเอกสารและเครื่องมือประจำรถยนต์ส่วนกลาง
๓.๓ รายงานความเสียหายหรือมีสิ่งผิดปกติที่เกิดกับรถยนต์ให้ผู้ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลทราบ
๓.๔ แจ้งกำหนดการต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง
๔. ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานอาคารสถานที่ ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม การให้ บ ริ ก ารสถานที่ งานอื่ น ๆ
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น ปฏิบัติงานอัดสำเนา แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟ ระบบประปาและสาธารณูปโภค
อย่างอื่น ขนย้ายยกเก็บทรัพย์สินของสำนักงาน ดูแล ตรวจสอบ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินราชการ ช่วยดูแลพัฒนาปรับปรุงสวนสุขภาพจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมของสำนักงาน
ช่วยจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ช่วยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ หรืองานต้องใช้
กำลั งแรงงานและงานอื่ น ๆ การให้ บ ริ การ ช่ วยเหลื อ แก้ ไขปั ญ หาและอำนวยความสะดวกแก่ บุ คลากรใน
สำนักงานและผู้มาติดต่อราชการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณี นายชาลี สายสุวรรณะ ไม่อาจปฏิบัติหน้าทีร่ าชการได้
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นางฐิติมา ไชยพร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ
2. งานการเวียนหนังสือราชการของกลุ่มอำนวยการ
3. งานพัฒนาและเผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ
4. ติดต่อสื่ อสารงานพิ มพ์ต่ าง ๆทางไปรษณี ย์อิเล็ คทรอนิกส์ ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน งานจัดส่งหนังสือราชการ เอกสาร พัสดุทุกช่องทาง
5. ปฏิบัติงานธุรการ เวียนหนังสือ เบิกวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน ภายในกลุ่ม
6. สรุปการใช้ค่าสาธารณูปโภค รายการไปรษณีย์
7. ตรวจสอบและสรุปการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว
8. งานประชาสัมพันธ์ งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
9. การให้บริการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสำนักงานและผู้มาติดต่อราชการ
10. ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณี นางณีรนุช อรุณประสิทธิ์สุข และนายชาลี สายสุวรรณะ ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓
๔. นายปวี ณ สั ง ข์ รั ต น์ ลู ก จ้ างชั่ ว คราว ตำแหน่ ง เลขานุ ก ารหน้ าห้ อ งผู้ บ ริ ห าร มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการผู้บริหาร
๒. บันทึกคำสั่งการของผู้บริหารในระบบสารบรรณอิเ ล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนรับ-ส่ง
หนังสือราชการ
๓. บันทึกนัดหมายการประชุม และการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของผู้บริหาร
๔. ติดต่อประสานงานการนัดหมายกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
๕. ร่างโต้ตอบหนังสือ และจัดพิมพ์หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
๖. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
๗. ติดตาม บันทึกภาพิจกรรมของผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เพื่อนำเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ
๘. งานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์เพื่อนำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปปฏิบัติราชการหรือ
ติดต่อประสานงานภายในจังหวัดสมุทรสงครามตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. การให้บริการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นางสาววชิราภรณ์ ไพรวัลย์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๑.๑ งานการรับ-ส่ง หนังสือราชการ
๑.๒ งานการจัดทำหนังสือราชการ
๑.๓ งานการจัดเก็บหนังสือราชการ
๒. งานอืน่ ๆ
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มอำนวยการ
๒.๒ งานการเวียนหนังสือราชการของกลุ่มอำนวยการ
๒.๓ ประชาสัมพันธ์งาน / กิจกรรมของกลุ่มอำนวยการ
๓. การให้บริการช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหา หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ และ
การควบคุมดูแลพืน้ ที่การให้บริการกลุ่มอำนวยการให้มีความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึง
๔. ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณี นางฐิติมา ไชยพร ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๕. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๖. นายบุญฤทธิ์ สวนน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อไปราชการ และควบคุม ดูแลรักษาการใช้รถยนต์
๒. ตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. แจ้งกำหนดการต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางทุกคันต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๔. แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลาง เมื่อมีเหตุขัดข้องเฉพาะหน้า
๕. การให้บริการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายสมหมาย สินธุ์เชาว์ กรณีไม่อาจหน้าที่ได้
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔
๗. นายสมหมาย สินธุ์เชาว์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อไปราชการ และควบคุม ดูแลรักษาการใช้รถยนต์
๒. ตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. แจ้งกำหนดการต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางทุกคันต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๔. แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลาง เมื่อมีเหตุขัดข้องเฉพาะหน้า
๕. การให้บริการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายบุญญฤทธิ์ สวนน้อย และนายรัฐชัยพล พงษ์ประพันธ์ ไม่อาจหน้าที่
ราชการได้
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. นายรัฐชัยพล พงษ์ประพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อไปราชการ และควบคุม ดูแลรักษาการใช้รถยนต์
๒. ตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. แจ้งกำหนดการต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางทุกคันต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๔. แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลาง เมื่อมีเหตุขัดข้องเฉพาะหน้า
๕. การให้บริการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายบุญญฤทธิ์ สวนน้อย และนายสมหมาย สินธุ์เชาว์ ไม่อาจหน้าทีร่ าชการได้
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. นางสาวลำดวน ทองหอม ลู กจ้ างชั่ วคราว ตำแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ ทำความสะอาด มี ห น้ าที่ รับผิ ด ชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การทำความสะอาดรายวัน ทุกวันทำการ ประจำอาคาร ๓ และห้องประชุมใหญ่
๑.๑ เปิด – ปิด ประตู หน้าต่าง บานเลื่อนห้องทำงาน
๑.๒ กวาด เช็ด ถูพื้น ขัดพื้น เคลือบเงาในจุดที่จำเป็น
๑.๓ ปัดฝุ่นละออง เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้สำนักงานในห้ องทำงานทุกห้อง รวมทั้ง ในห้องประชุม
ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร พัดลม ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด ให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
๑.๔ ดูดฝุ่นละออง เศษผง ตามซอก มุม ช่องว่างระหว่างโต๊ะ ตู้ เครื่องใช้สำนักงานให้สะอาด
๑.๕ เทตะกร้าขยะ รวบรวมเก็บเศษขยะไปทิ้งในที่ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้
๑.๖ เช็ดกระจก บานเลื่อนหน้าต่าง ประตู กรอบบานหน้าต่างไม้ และอลูมิเนียมทำความสะอาด
ร่องบานเลื่อน และบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่งให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก
๑.๗ ทำความสะอาดห้องโถง และที่นั่งพัก แผ่นป้ายแสดงชื่อห้องทำงานต่าง ๆ
๑.๘ ทำความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า - ออก บันไดและทางเดิน
๑.๙ ทำความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได
๑.๑๐ ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการขัด ถู ล้างพื้น เครื่องสุขภัณฑ์ เช่น โถส้วม โถปัสสาวะ อ่าง
ล้างมือ อ่างล้างภาชนะ ชั้นวางของ และอุปกรณ์ทั้งหมด ในห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับห้องน้ำต้องดูแล
ทำความสะอาดระหว่างวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมิให้มีกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะโถส้วม โถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ
ต้องรักษาความสะอาดตลอดวัน

๕
๑.๑๑ ทำความสะอาด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในระหว่างวัน (เวลาทำงาน)
๑.๑๒ รายงานสิ่งของชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน
๑.๑๓ ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคาร
๑.๑๔ ทำความสะอาดลานจอดรถยนต์ โรงเก็บรถยนต์ โดยการกวาด และหรือขจัดปราศจากเศษ
วัสดุใบไม้ที่พื้น ให้สะอาดสม่ำเสมอ
๒. การทำความสะอาดรายสัปดาห์
๒.๑ ทำความสะอาดในส่ วนที่ทำไม่สะดวก เช่น พื้นห้องน้ำ พรม ระเบียง กันสาด ช่องระบาย
อากาศ กระจกทุกประเภท ทั้งภายในภายนอก ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ โคมไฟฟ้า แสงสว่าง ร่องบานเลื่อน
ประตู หน้าต่าง หยากไย่
๒.๒ เช็ดและดูดฝุ่นทำความสะอาดตามซอกมุมที่ตั้งเครื่องใช้สำนักงาน โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ให้ สะอาด
เรียบร้อย
๒.๓ ล้างทำความสะอาดตะกร้าใส่ขยะ และภาชนะรองรับเศษขยะให้สะอาด
๒.๔ ทำความสะอาดรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ำยา และดูดฝุ่น เศษขยะ พรมให้สะอาด
๒.๕ ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนัง เช็ดดูทำความสะอาดกรอบรูป ประติมากรรม และซอกมุม
ต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อย
๒.๖ ขัดเงาบริเวณที่เป็นไม้และโลหะด้วยน้ำยาที่เหมาะสม
๒.๗ ทำความสะอาดและดูดฝุ่นในที่สูง
๒.๘ ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง บานประตูกระจก บานเลื่อนกระจก และกระจก ทางเข้า - ออก
ภายในอาคารทุกชั้นให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
๒.๙ ลบรอยเปื้อน คราบสกปรกต่าง ๆ ตามฝาผนังและราวบันได สวิทซ์ไฟฟ้า ลูกบิดประตู ฯลฯ
๒.๑๐ ล้างลานจอดรถยนต์และหรือกวาดเศษวัสดุ ฝุ่นละออง ให้สะอาด
๒.๑๑ ทำความสะอาดศาลาพักร้อน ห้องใต้บันได และศาลพระภูมิเจ้าทีห่ ลวงพ่อบ้านแหลม
๓. งานรักษาความปลอดภัย ดูแล ตรวจตรา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัย หรือ
การรั่วไหลของน้ำประปา
๔. การให้บริการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสำนักงานและผู้มาติดต่อราชการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์ และนางสาวนิภาพร ล้ำเลิศ กรณีไม่อาจปฏิบัติราชการได้
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานพัฒนาปรับปรุงและดูแลรักษาความสะอาด
๑.๑ ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านนอกอาคาร ๑ อาคาร ๓ และบริเวณเสาธง
๑.๒ พัฒ นาปรับปรุงสวนหย่อม บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ให้พร้อมใช้ในการประดับตกแต่ งอาคาร
สถานที่ของสำนักงาน
๑.๓ ดู แลรั กษาเรื อนเพาะชำและเพาะชำต้ นไม้ ให้ เพี ยงพอต่ อการพั ฒ นาปรับปรุ งภายใน และ
ภายนอกอาคาร
๒. งานรักษาความปลอดภัย ดูแล ตรวจตรา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัย หรือ
การรั่วไหลของน้ำประปา

๖
๓. การให้บริการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสำนักงาน และผู้มา
ติดต่อราชการ
๔. ปฏิบัติหน้ าที่แทนกรณีที่ นางสาวลำดวน ทองหอม และนางสาวนิภาพร ล้ำเลิศ กรณีไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. นางสาวนิ ภ าพร ล้ำ เลิ ศ ลกจ้ างชั่ว คราว ตำแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ทำความสะอาด มี ห น้าที่ รับ ผิ ดชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การทำความสะอาดรายวัน ทุกวันทำการ ประจำอาคาร ๑
๑.๑ เปิด – ปิด ประตู หน้าต่าง บานเลื่อนห้องทำงาน
๑.๒ กวาด เช็ด ถูพื้น ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จำเป็น
๑.๓ ปัดฝุ่นละออง เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้สำนักงานในห้องทำงานทุกห้อง รวมทั้งในห้องประชุม
ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร พัดลม ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด ให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
๑.๔ ดูดฝุ่นละออง เศษผง ตามซอก มุม ช่องว่างระหว่างโต๊ะ ตู้ เครื่องใช้สำนักงานให้สะอาด
๑.๕ เทตะกร้าขยะ รวบรวมเก็บเศษขยะไปทิ้งในที่ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้
๑.๖ เช็ ด กระจก บานเลื่ อ นหน้ า ต่ า ง ประตู กรอบบานหน้ า ต่ า งไม้ แ ละอลู มิ เ นี ย ม
ทำความสะอาด ร่องบานเลื่อน และบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่งให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก
๑.๗ ทำความสะอาดห้องโถง และที่นั่งพัก แผ่นป้ายแสดงชื่อห้องทำงานต่าง ๆ
๑.๘ ทำความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า - ออก บันไดและทางเดิน
๑.๙ ทำความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได
๑.๑๐ ทำความสะอาดห้ อ งน้ ำ ด้ ว ยการขั ด ถู ล้ า งพื้ น เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ เช่ น โถส้ ว ม
โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ อ่างล้างภาชนะ ชั้นวางของ และอุปกรณ์ทั้งหมด ในห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับ
ห้องน้ำต้องดูแล ทำความสะอาดระหว่างวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมิให้มีกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะโถส้วม โถปัสสาวะ
และพื้นห้องน้ำ ต้องรักษาความสะอาดตลอดวัน
๑.๑๑ ทำความสะอาด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในระหว่างวัน (เวลาทำงาน)
๑.๑๒ รายงานสิ่งของชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน
๑.๑๔ ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคาร
๑.๑๔ ทำความสะอาดลานจอดรถยนต์ โรงเก็บรถยนต์ โดยการกวาด และหรือขจัดปราศจาก
เศษวัสดุใบไม้ที่พื้น ให้สะอาดสม่ำเสมอ
๒. การทำความสะอาดรายสัปดาห์
๒.๑ ทำความสะอาดในส่ ว นที่ ท ำไม่ ส ะดวก เช่ น พื้ น ห้ อ งน้ ำ พรม ระเบี ย ง กั น สาด
ช่องระบายอากาศ กระจกทุกประเภท ทั้งภายในภายนอก ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ โคมไฟฟ้ า แสงสว่าง
ร่องบานเลื่อนประตู หน้าต่าง หยากไย่
๒.๒ เช็ดและดูดฝุ่นทำความสะอาดตามซอกมุมที่ตั้งเครื่องใช้สำนักงาน โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ให้สะอาด
เรียบร้อย
๒.๓ ล้างทำความสะอาดตะกร้าใส่ขยะ และภาชนะรองรับเศษขยะให้สะอาด
๒.๔ ทำความสะอาดรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ำยา และดูดฝุ่น เศษขยะ พรมให้สะอาด
๒.๕ ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนัง เช็ดดูทำความสะอาดกรอบรูป ประติมากรรม และซอกมุม
ต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อย

๗
๒.๖ ขัดเงาบริเวณที่เป็นไม้และโลหะด้วยน้ำยาที่เหมาะสม
๒.๗ ทำความสะอาดและดูดฝุ่นในที่สูง
๒.๘ ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง บานประตูกระจก บานเลื่อนกระจก และกระจก ทางเข้า ออก ภายในอาคารทุกชั้นให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
๒.๙ ลบรอยเปื้อน คราบสกปรกต่าง ๆ ตามฝาผนังและราวบันได สวิทซ์ไฟฟ้า ลูกบิดประตู ฯลฯ
๒.๑๐ ล้างลานจอดรถยนต์และหรือกวาดเศษวัสดุ ฝุ่นละออง ให้สะอาด
๒.๑๑ ทำความสะอาดศาลาพักร้อนหลังห้องประชุมใหญ่ ห้องใต้บันได และพระภูมิเจ้าที่ หลวง
พ่อบ้านแหลม
๓. งานรักษาความปลอดภัย ดูแล ตรวจตรา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัย
หรือการรั่วไหลของน้ำประปา
๔. การให้บริการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสำนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่ นาสาวลำดวน ทองหอม กรณีไม่อาจปฏิบัติราชการได้
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. นายสมาน ชลิ ง สุ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ตำแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
๒. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนด
๓. ไม่ละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้เข้ารับเวรต่อเนื่อง ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ที่มาเข้ารับเวร ก่อนจึง
จะออกไปจากสถานที่ได้
๔. ต้ องมาถึงจุ ด ปฏิ บั ติ งานก่อ นเวลาทำงาน (อย่ างน้ อ ย ๑๕ นาที ) เพื่ อรับ ส่ งมอบงาน และ
ประสานงานระหว่างพนักงานด้วยกันในผลัดเก่า และเมื่อเสร็จภาระหน้าที่แล้ว ให้ออกนอกสถานที่โดยทันที ไม่
อนุญาตให้อยู่ในบริเวณสถานที่ทำงาน
๕. การตัดสินใจกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่มิได้กำหนดให้ หากเกิดความเสียหาย หรือมีผู้เรียกร้อง
ให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
๖. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในทุกรูปแบบ
๗. ต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ให้นำติดตัวและพร้อมที่จะใช้
งานตลอดเวลา
๘. การแลกเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกันเองไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติได้
๙. ห้ า มนำบุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานของตนเข้ า มาในสถานที่ ท ำงาน
ของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นญาติ หรือเพื่อน
๑๐. ถือเป็นหน้าที่ของยามที่จะต้องเรียนรู้ และศึกษางานในหน้าที่ และรายละเอียดในการปฏิบัติอยู่
ให้เข้าใจ เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเรียบร้อย และได้ผลสมตามความมุ่งหมาย
๑๑. เดิ น ตรวจตราทั่ ว บริ เ วณ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ด้ ว ยความถี่ พ อเพี ย งต่ อ การป้ อ งกั น การ
เข้ามาประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตรวจสอบสถานภาพทรัพย์สินที่ล่อแหลม ตามผนังรายการที่ระบุไว้
การควบคุมนำสิ่งของเข้า-ออก

๘
๑๒. การดูแลสาธารณูปโภค สำรวจตรวจตราการรั่วไหลของน้ำ ไฟฟ้า เพื่อลดการสูญเสีย โดยเปล่า
ประโยชน์
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณี นายนิมิต ชลิงสุ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. นายนิ มิ ต ชลิ ง สุ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ตำแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
๒. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนด
๓. ไม่ละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้เข้ารับเวรต่อเนื่อง ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ที่มาเข้ารับเวร ก่อนจึง
จะออกไปจากสถานที่ได้
๔. ต้องมาถึงจุ ดปฏิ บั ติ งานก่อนเวลาทำงาน (อย่างน้อ ย ๑๕ นาที) เพื่ อรับ ส่ งมอบงาน และ
ประสานงานระหว่างพนักงานด้วยกันในผลัดเก่า และเมื่อเสร็จภาระหน้าที่แล้ว ให้ออกนอกสถานที่โดยทันที ไม่
อนุญาตให้อยู่ในบริเวณสถานที่ทำงาน
๕. การตั ด สิ น ใจกระทำอย่างหนึ่ งอย่ างใดที่ มิ ได้ก ำหนดให้ หากเกิ ดความเสี ย หาย หรือ มี ผู้
เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
๖. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในทุกรูปแบบ
๗. ต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ให้นำติดตัวและพร้อมที่จะ
ใช้งานตลอดเวลา
๘. การแลกเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกันเองไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติได้
๙. ห้ า มนำบุ ค คลภายนอกที่ ไม่ ได้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานของตนเข้ า มาในสถานที่ ท ำงาน
ของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นญาติ หรือเพื่อน
๑๐. ถือเป็นหน้าที่ของยามที่จะต้องเรียนรู้ และศึกษางานในหน้าที่ และรายละเอียดในการปฏิบัติ
อยู่ให้เข้าใจ เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเรียบร้อย และได้ผลสมตามความมุ่งหมาย
๑๑. เดินตรวจตราทั่วบริเวณ ครอบคลุมพื้นที่ด้วยความถี่พอเพียงต่อการป้องกันการ
เข้ามาประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตรวจสอบสถานภาพทรัพย์สินที่ล่อแหลม ตามผังรายการที่ระบุไว้
การควบคุมนำสิ่งของเข้า-ออก
๑๒. การดู แลสาธารณู ป โภค สำรวจตรวจตราการรั่ ว ไหลของน้ ำ ไฟฟ้ า เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย
โดยเปล่าประโยชน์
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณี นายสมาน ชลิงสุ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. นางสาวชนิ ด าภา เกี ย รติ คุ ณ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ตำแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ศึ ก ษา วิ เคราะห วางแผน การจั ด ขอมู ล สารสนเทศและการบริ ห ารงานของกลุ ม ใหสามารถ
ดําเนินงานตามภารกิจไดอยาง มีประสิทธิภาพ
๒. งานรับ – สงหนังสือราชการ ทุกระบบในกลุม

๙
๓. ตรวจ กลั่นกรองหนังสือราชการ เอกสาร และนําแฟมเสนอผูบังคับบัญชา
๔. เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุม
๕. งานพิมพและโตตอบหนังสือราชการ หนวยงานภายใน-ภายนอกและสถานศึกษาในสังกัด
๖. งานแจงเวียนหนังสือราชการของกลุม
๗. ดูแลควบคุมการบริหารจัดการเว็บไซตของกลุม
๘. บริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุม อมรม สัมมนา
๙. รวบรวมหนังสือราชการของกลุม ที่ดําเนินการเสร็จแลวในรอบปปฏิทิน สงเก็บสารบรรณกลาง
๑o. ประสานงานภายใน – ภายนอกหน่วยงาน
๑๑. งานเบิก - จายพัสดุสํานักงานของกลุม
๑๒. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓. ใหบริการชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดต่อราชการราชการ
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายขอกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของ
--------------------------

