
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  

(ดอนสักผดุงวทิย์) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

***************** 

ปริมาณงานและขอบเขตความรับผิดชอบ 

  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีเนื้อที่ประมาณ 

๓๖ ไร่ โดยมีปริมาณงานและขอบเขตความรับผดิชอบในแต่ละส่วนดังนี้ 

๑. งานดูแลบ ารุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังน้ี 

๑.๑ สนามหญ้า (๑๒๐*๑๘๐)+(๘๐*๖๐) จ านวน          ๒๐,๔๐๐ ตร.ม. 

๑.๒ พรรณไม้ประเภท ประธานขนาดใหญ่ มีโดยประมาณ ๓๔๙  ต้น 

๑.๓ พรรณไม้ประเภท ประธานขนาดกลาง มีโดยประมาณ ๑๔๘ ต้น 

๑.๔  พรรณไม้ประเภท ไม้พุ่มขนาดใหญ่  มีโดยประมาณ ๑๖๔ ต้น  

๑.๕  พรรณไม้ประเภท ไม้พุ่มขนาดเล็ก  มีโดยประมาณ ๑๑๒  ต้น 

๒. งานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ โดยทั่วไป มีดังน้ี 

๒.๑  อาคารเรียน ๒ ช้ัน ๑๖ หอ้งเรียน มี ๒ หอ้งน้ า   ๔ ที่ จ านวน ๑  หลัง 

๒.๒ อาคารเรยีน ๔  ช้ัน  ๑๘  หอ้งเรียน  มี ๘ หอ้งน้ า     จ านวน ๑ หลัง 

 ( ห้องพิมพ์ดีด ๑ หอ้ง, หอ้งเรียน ๓ หอ้ง ,ห้องซาวด์แล็บ ๒ หอ้ง , ห้องพักครู ๑ หอ้ง, 

        หอ้งพิพธิภัณฑ์ ๑ ห้อง  , หอ้งดเีอ็นเอ(เดิม) ๑  ห้อง , ห้องคอมพิวเตอร์  ๓  หอ้ง ,  

         หอ้งพักครูคอมพิวเตอร์ ๑  หอ้ง , หอ้งชีววิทยา  ๑  หอ้ง , หอ้งศูนย์วิทยาศาสตร์  ๑  หอ้ง 

หอ้งประชุมราชพฤกษ์ ๑  ห้อง ,หอ้งผู้อ านวยการ ๑  ห้อง หอ้งประกันคุณภาพ ๑ หอ้งและ

หอ้งวิชาการ ๑ หอ้ง) 

๒.๓  อาคารเรียน ๔ ช้ัน ๑๒  หอ้งเรียน  มี ๓ ห้องน้ าครู และ ๓ หอ้งน้ านักเรียน 

         จ านวน  ๒  หลัง 

๒.๔  อาคารเรียน ๓ ช้ัน ๑๒  หอ้งเรียน  มี ๓ ห้องน้ าครู และ ๒ หอ้งน้ านักเรียน 

         จ านวน  ๑ หลัง 

๒.๔  หอ้งน้ านักเรียนอาคารเรียน ปวช.    จ านวน   ๑  หลัง 

 



-๒- 

 

๒.๕ อาคารเรียนโรงฝกึงาน  ๓  ยูนิค    จ านวน   ๑  หลัง 

๒.๖ อาคารหอประชุม/โรงยิม     จ านวน   ๒   หลัง 

๒.๗ อาคารโรงอาหาร      จ านวน   ๑   หลัง 

๒.๘  อาคารเรยีนช่ัวคราว  จ านวน ๓  หอ้งเรียน   จ านวน   ๑   หลัง 

๒.๙  อาคารฝกึงาน ปวช.     จ านวน  ๑  หลัง 

๒.๑๐ ห้องพยาบาล      จ านวน   ๑  ห้อง 

๓. การดูแลอาคารทั่วไป (ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๑๐) 

๓.๑ เวลาช่วงเช้า  โดยแบง่เป็นช่วงเวลาดังนี้ 

- เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   ปฏิบัติงานบนอาคาร  ห้องน้ า และเช็ดกระจกห้องพิเศษ  

     - เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ลงไปดูแลพื้นที่ กวาดใบไม้ รวบรวมใบไม้เป็นกอง และเก็บใส่

กระสอบเพื่อนักเรียนน าไปใช้ท าปุ๋ยต่อไป   

 ๓.๒ เวลาช่วงบ่าย  โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้ 

- เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.   ปฏิบัติงานบนอาคาร  และหอ้งน้ า  

     - เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ลงไปดูแลพืน้ที่ กวาดใบไม้ รวบรวมใบไม้เป็นกอง และเก็บใส่

กระสอบเพื่อนักเรียนน าไปใช้ท าปุ๋ยต่อไป   

     -  เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ดูความเรียบร้อยอาคาร ห้องน้ า ลงเวลากลับ 

๔. พนักงานประจ า หมายถึง พนักงานที่ ลงเวลามา-กลับและผูป้ระจ าในสถานศึกษา มีดังนี้ 

๔.๑   หัวหนา้คนงาน  จ านวน ๑ คน 

๔.๒   แม่บ้าน    จ านวน ๔ คน 

๔.๓   คนสวน  จ านวน ๑ คน 
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วิธีปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนที่บริเวณโรงเรยีน 

๑. การดูแลรักษาสนามหญ้าและพื้นที่โดยทั่วไป 

๑.๑  การตัดหญ้า ให้ผูร้ับจ้างด าเนินการตัดหญ้าและวัชพืชให้ดูแลสวยงามอยู่ตลอดเวลาโดยใหต้ัด

หญ้า เถาวัลย์บริเวณรั้ว วัชพืช ฯลฯ เดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน และวันสุดท้ายของเดือน  ถ้า

วันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดของคนงาน ผู้รับจา้งต้องท าให้เสร็จก่อนวันหยุดนั้น 

๑.๒  การจ ากัดวัชพืชให้ก าจัดวัชพืช จ าพวกแหว้หมู ชันกาด ธงฟ้า ฯลฯ ออกจากสนามหญ้าและ

พืน้ที่ใหม้ากที่สุดโดยวิธีขุดถอนรากหรือเครื่องตัดหญ้า หรอืมีดพร้า เป็นต้น 

๑.๓  ข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ หา้มมใิห้ผูร้ับจ้างใชย้่าฆ่าแมลงหรอืยาชนิดอื่นที่มลีักษณะเดียวกัน 

๑.๔   การรดน้ า รดน้ าอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 

๑.๕  การกวาดใบไม้ กวาดใบไม้ที่ร่วงหล่น ตามโคนต้นให้สะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง                  

หรอื  ตามความเหมาะสมในสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 

๑.๖  การฉีดยาก าจัดศัตรูพืช ก าหนดให้ฉีดเดือนละ ๑ ครั้ง หรือ  ตามความเหมาะสมใน

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจรงิในขณะนั้น ทั้งนี้ ต้องใชย้าในปริมาณที่พอเหมาะมีผู้ควบคุมงานคอยดูแล

ตลอดเวลา ไม่สร้างความเดือดร้อนใหก้ับครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป และไม่ท าให้

สารตกค้างในแหล่งน้ า 
 

๒. การดูแลบ ารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้พุ่ม 

๒.๑  การตัดแต่งไม้พุ่ม เช่น ขอ่ย เฟื่องฟ้า เทียนหยด  แก้ว เป็นต้น ใหม้ีรูปทรงที่สวยงาม ตัดแตง่

กิ่ง /ใบ ที่ไม่สมบูรณ์ออกให้หมด เดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน และวันที่ ๒๕ ของเดือน  ถ้าวันที่

ก าหนดตรงกับวันหยุดของคนงาน ผู้รับจ้างต้องท าให้เสร็จก่อนวันหยุดนั้น 

๒.๒ การก าจัดวัชพืชให้ก าจัดวัชพชืจ าพวก แหว้หมู ชันถาด ธงฟ้า ฯลฯ ที่ขึ้นอยู่ตามโคนต้นไม้โดย

การขุดถอนรอกให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งพรวนดินโดยรอบโคนต้นตามความจ าเป็น รัศมหี่างจากโคนต้น 

ประมาณ ๓๐ ซม. เดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน และวันที่ ๒๕ ของเดือน  ถ้าวันที่ก าหนดของ

เดือนตรงกับวันหยุดของคนงาน ผูร้ับจ้างตอ้งท าให้เสร็จก่อนวันหยุดนั้น 

๒.๓  การรดน้ า รดน้ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรอื ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 

๒.๔  การฉีดยาก าจัดศัตรูพืช ก าหนดให้ฉีดเดือนละ ๑ ครั้ง หรือ  ตามความเหมาะสมใน

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น ทั้งนี้ ต้องใช้ยาในปริมาณที่พอเหมาะมีผู้ควบคุมงานคอยดูแล

ตลอดเวลา ไม่สร้างความเดือดร้อนใหก้ับครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป และไม่ท าให้

สารตกค้างในแหลง่น้ า 
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๒.๕  ให้ผูว้่าจา้งจัดเตรียมปุ๋ยไว้กับทางโรงเรียนและเบิกจา่ยจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ปุ๋ยสูตร 

๑๖-๑๖-๑๖ ส าหรับไม้ดอกและไม้พุ่ม เดือนละ ๑ กระสอบ และปุ๋ยสูตร ๔๖-๐-๐ ส าหรับไม้ดอกและไม้

พุ่ม จ านวน ๒ เดือน/กระสอบ  โดยใช้ปุ๋ยที่มคีุณภาพดี     

๓. การดูแลบ ารุงรักษาไม้ประธาน 

๓.๑  การตัดแต่งกิ่ง ใหต้ัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออก ตัดกิ่งที่หอ้ยต่อเพื่อใหเ้ดินลอดใต้โดนได้สะดวก ตัด

แตง่กิ่งตามความเหมาะสมให้แสงแดดส่งถึงล าตน้และโคนต้นไม้ได้ตามความจ าเป็น 

๓.๒  การจ าจัดวัชพืช จ าพวกกาฝาก ไม้เลื้อย เถาวัลย์ เป็นต้น ที่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ประธานออกให้

หมดให้สะอาดเรียบร้อยทุกต้น 

๓.๓  การฉีดยาก าจัดศัตรูพืช ก าหนดให้ฉีดเดือนละ ๑ ครั้ง หรือ  ตามความเหมาะสมใน

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น ทั้งนี้ ต้องใช้ยาในปริมาณที่พอเหมาะมีผู้ควบคุมงานคอยดูแล

ตลอดเวลา ไม่สร้างความเดือดร้อนใหก้ับครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป และไม่ท าให้

สารตกค้างในแหลง่น้ า 

๔. การดูแลพื้นที่หน้ารั้วโรงเรยีน 

พื้นที่หน้ารั้วโรงเรียน หมายถึง พื้นที่ด้านหน้าโรงเรียนความกว้างจากรั้วโรงเรียนถึงขอบถนน

ลาดยาวสายบ้านใน – ดอนสัก ความยาวเท่ากับความยาวของรั้วโรงเรียนด้านหน้าให้ดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่

เหมอืนข้อ  ๑ – ๓ 

       ๕.  ผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติหน้าที่หรอืข้อก าหนดอื่นที่สถานศึกษาอาจก าหนดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ 
 

       ๖.  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามปฏิทินงานที่สถานศึกษาก าหนด และต้องก าชับคนงานที่ได้ว่าจ้าง

ให้เชื่อฟังผู้ควบคุมงานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในงานอาคารสถานที่  งานภูมิทัศน์ ที่

สถานศึกษาก าหนด เพื่อประโยชน์ของราชการ 
 

      ๗. ผู้ว่าจ้างจะจัดผู้ควบคุมงานในการตรวจรับการท างาน หากวันใดมีจ านวนคนงานไม่ครบ

ตามจ านวนวัน และเวลาที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าจ้างเฉพาะที่อยู่ปฏิบัติงานจริงเท่าน้ัน ในอัตรา

เฉลี่ยตามใบเสนอราคาที่ผู้รับจ้างสอบราคาได้ 

       ๘. เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานบ ารุงรักษาสนามหญ้าและพื้นที่โดยทั่วไป งานรักษาความ

สะอาดอาคาร บ ารุงรักษาไม้ดอก  ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้ประธาน และพื้นที่หน้ารั้วโรงเรียน ให้ผู้รับ

จ้างจัดเตรยีมมาใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอกับงานน้ันๆ 

…………………………………………………………… 


