
  
 

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามสัญญาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที่ท าการ 



ของเทศบาลต าบลบ้านโคก  
 
 
 

ผู้จัดท า : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลบ้านโคก  

บทน า 
 
  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านโคก ได้จัดท าสญัญาจ้างพนกังานท าความสะอาดอาคารและสถานทีท่ าการ
ของเทศบาลต าบลบ้านโคก เพื่อให้ผูร้ับจ้างปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา เทศบาลต าบลบ้านโคกเห็นควรให้จัดท าคู่มือ
การปฏิบัตงิานของพนกังานท าความสะอาด เพื่อให้ผูร้ับจ้างใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
สัญญาต่อไป 

 
 
 

 
ผู้จัดท า : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม

เทศบาลต าบลบ้านโคก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ข้อปฏิบัติในการท างาน 
  1. อาคารที่ต้องท าความสะอาดและจ านวนผูป้ฏิบัติงาน 
                           1.1  อาคารส านักงานเทศบาลหลังใหม่ ช้ัน 1  จ านวน 1 คน 
                           1.2  อาคารส านักงานเทศบาลหลังใหม่  ช้ัน 2  จ านวน  1 คน 
                           1.3  อาคารส านักงานหลงัเก่า พร้อมทั่วบริเวณโดยรอบ  จ านวน 1 คน 
            2.  พนักงานท าความสะอาดทกุคนจะต้องลงช่ือ เวลามาท างาน และ เวลากลบั ณ เคาเตอรล์งช่ือ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านโคกส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตรวจงาน ให้ตรวจงานรักษาความสะอาดและให้
ความเห็นการรักษาความสะอาดของพนกังานท าความสะอาด วันละ 2 ครั้ง (เช้า – บ่าย) หากมีข้อบกพร่องให้
ด าเนินการแก้ไขปรับปรงุก่อนลงช่ือตรวจงาน ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
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ลักษณะงานและก าหนดเวลาท างาน 
 

1. การท าความสะอาดรายวัน ทุกวันท าการ จันทร์ – ศุกร์ เร่ิมตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
                     (1)  เปิด – ปิด ประตู  หน้าต่าง  บานเลื่อนหอ้งท างาน 
 (2)  กวาด เช็ด ถูพื้นด้วยม๊อบ  
                (3) ปัดฝุ่นละออง เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ส านักงานในห้องท างานทุกห้อง รวมทั้งในห้องประชุม ชุด
รับแขก  ตู้เก็บเอกสาร  พัดลม  ครุภัณฑ์  เครื่องใช้ส านักงานทุกชนิด ให้สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษขยะแล้วจัดให้เป็น
ระเบียบ 
 (4)  เช็ดล้างทีเ่ข่ียบุหรี่และเทตะกร้าผง รวบรวมเก็บเศษขยะไปทิ้งในทีท่ี่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้ 
 (5)  เช็ดกระจก  บานเลื่อนหน้าต่าง ประตู กรอบบานหน้าต่างไม้  และอลูมิเนียม ท าความสะอาด  ร่อง
บานเลื่อน  และบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่งให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก 
 (6)  เช็ดท าความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 
 (7)  ท าความสะอาดห้องโถง  และที่นัง่พัก  แผ่นป้ายแสดงช่ือห้องท างานต่าง ๆ 
 (8)  ท าความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า - ออก บันไดและทางเดินให้สะอาดตลอดทั้งวัน 
 (9)  ท าความสะอาดทางข้ึนลงและราวบันได 
 (10)  ท าความสะอาดห้องน้ าด้วยการขัด ถู ล้างพื้น เครื่องสุขภัณฑ์ เช่น โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้าง
มือ  อ่างล้างภาชนะ  ช้ันวางของ และอุปกรณ์ทั้งหมด  ในห้องน้ าด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรค ส าหรับห้องน้ าต้องดูแล ท า
ความสะอาดระหว่างวันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อมิให้มีกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะโถส้วม โถปัสสาวะ    และพื้นห้องน้ า ต้อง
รักษาความสะอาดตลอดวัน 
 (11)  ท าความสะอาด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในระหว่างวัน (เวลาท างาน) 
 (12)  รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนโดยด่วน 
 (13)  ปิดไฟฟ้า น้ าประปา ปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ไฟฟ้าทุก
เครื่อง ตรวจตราความเรียบร้อยก่อนปิดห้องท างาน และตรวจสอบก่อนออกจากส านักงาน หรือตัวอาคาร 
 

2. การท าความสะอาดรายสัปดาห์ ในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 1 วัน (วันเสาร์)  



    ระหว่าง เวลา 08.00 - 16.00 น. 
  ท าความสะอาดในส่วนที่วันท าการท าไม่สะดวก เช่น พื้นห้องน้ า ระเบียง กันสาด ช่องระบายอากาศ 
กระจกทุกประเภท ทั้งภายในภายนอก ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า  หน้ากากเครื่องปรับอากาศ  โคมไฟฟ้า  แสงสว่าง 
ร่องบานเลื่อนประตู หน้าต่าง หยากไย่  อุปกรณ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ                      
   (1)  ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้  ตู้เกบ็เอกสาร เครื่องใช้ส านักงาน ครุภัณฑ์ทุกชนิด 
 (2)  เช็ดและดูดฝุ่นท าความสะอาดตามซอกมุมที่ตั้งเครื่องใช้ส านักงาน โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ให้สะอาด
เรียบร้อย  
 (3)  ล้างท าความสะอาดตะกร้าใส่ขยะ และภาชนะรองรบัเศษขยะให้สะอาด 
 (4)  ปัดหยากไยต่ามเพดาน ฝาผนงั เช็ดดูท าความสะอาดกรอบรปู ประตมิากรรม และซอกมมุต่างๆ 
ให้สะอาดเรียบรอ้ย 
                     (5)  ขัดเงาบรเิวณที่เป็นไม้และโลหะด้วยน้ ายาที่เหมาะสม 
 (6)  ท าความสะอาดและดูดฝุ่นในทีสู่ง 
                       (7)  ท าความสะอาดกระจกหน้าต่าง บานประตกูระจก บานเลื่อนกระจก  และกระจก 
ทางเข้า - ออก ภายในอาคารทุกช้ันให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 (8)  ลบรอยเปื้อน คราบสกปรกต่าง ๆ ตามฝาผนังและราวบันได สวิทซ์ไฟฟ้า ลูกบิดประตู ฯลฯ 

3. การท าความสะอาดรายเดือน (ทุก 1 เดือน) โดยก าหนดให้ท างานในวันหยุด 
    ประจ าสัปดาห์ ระหว่างเวลา  08.00 - 16.00 น. 

(1) ล้างตะกร้าขยะ และภาชนะรองรบัเศษขยะ 
(2) ท าความสะอาดรางน้ า ชายคา กันสาด  และดาดฟ้า 
(3) ท าความสะอาดโคมไฟ  หลอดไฟ  เฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรม ภาพวาด กระจกบังแสง มู่ลี่ ใน

ห้องท างาน กระจกกั้นห้อง กระจกเพดานทุกหอ้ง กระจกหน้าต่างรอบอาคาร และเครื่องตกแต่ง
ต่างๆ ภายในห้องทุกห้อง ให้สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม 

(4) ท าความสะอาดหน้ากากเครื่องปรบัอากาศ พัดลมปรับอากาศ และพัดลมอื่น ๆ ทกุชนิด 
(5) ท าความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลัก๊ไฟ 
 

4. การท าความสะอาดราย 2 เดือน ในวันหยุดประจ าสัปดาห์ทุกระยะ 2 เดือน  
    ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. 
ท าความสะอาดกันสาดรอบอาคาร มู่ลี่แผงกันแดด กระจกทุกชนิด ทั้งภายใน – ภายนอก อาคารทุกช้ัน ให้สะอาด  
 

5. การท าความสะอาดราย 6 เดือน ในวันหยุดประจ าสัปดาห์ทุกระยะ 6 เดือน  
    ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. 
ล้างท าความสะอาด ขจัดคราบสกปรก พื้นห้องทุกห้องภายในอาคารและพื้นทางเดิน ทุกช้ัน ทุกอาคาร  ให้สะอาด 
และสวยงาม 



 
 

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

มาตรฐานของงาน 
     1.  การท าความสะอาดพืน้ 
 (1)  การปัดกวาด ดูดฝุ่น  
            ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามช้ันอาคาร ห้องโถง ทางเดินบันได  ให้สะอาดปราศจากเศษ
ผง ฝุ่นละออง และน าขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่เทศบาลก าหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด 
หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ส านักงาน เมื่อท าความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิมโดยไม่เกิดความ
เสียหายแก่พื้น เฟอร์นิเจอร์ หรือ เครื่องใช้ส านักงาน 
                   (2)  การถูด้วยม๊อบ 
                       หลังจากท าความสะอาดตามมาตรฐานของงานในข้อ  (1) แล้ว ให้ถูพื้นที่ต่างๆ ด้วยม๊อบชุบน้ าบิด
หมาดๆ ม๊อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ หากบริเวณใด    มีคราบ
สกปรกมากให้ใช้น้ ายาขัดพื้น หรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดรอยคราบสกปรก หรือต าหนิ
ต่างๆ บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้า หรือรอยคราบสกปรกอื่นๆ หลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ต่างๆ จะต้อง
สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และไม่มีรอยเหว่ียงของม๊อบติดอยู่ตามขอบก าแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และ
เครื่องใช้ส านักงาน และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนจากการท างานดังกล่าว 



           (3) การท าความสะอาดห้องน้ า  
1)  ขัดล้างพื้นห้องน้ า ด้วยแปรงถูพื้น และเช็ดให้แหง้สะอาด 
2)  ขัดล้างอ่างล้างมือ เคาน์เตอร์  อ่างล้างชาม  และเช็ดใหส้ะอาด 
3)  เช็ดท าความสะอาดกระจกในหอ้งน้ าใหส้ะอาด ปราศจากคราบสกปรก 
4)  ท าความสะอาดสุขภัณฑ์ ใช้น้ ายา ฆ่าเช้ือ ดับกลิ่น  ให้สะอาด และมิให้มีกลิ่นรบกวน 

โดยใช้น้ ายาและผงขัด ตามประเภทของการใช้งาน 

 2.  การท าความสะอาดเฟอรน์ิเจอร์ และเครือ่งใช้ส านักงาน 
  ให้ปัดกวาด  เช็ดถู  เครื่องใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ 
ต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง  และประติมากรรม  ให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม  
คราบสกปรก  และริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของดังกล่าวออก เมื่อด าเนินการท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว   
ให้น ากลับเข้าที่เดิม โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ 

 3.  การท าความสะอาดฝาผนังและเพดาน 
  ให้ปัดกวาด เช็ดถู  ดูดฝุ่นให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่  ใยแมงมุม คราบสกปรก  หรือรอย
ต่าง ๆ ไม่ให้มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง  การท าความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง   ขอบประตู ขอบ
หน้าต่าง บานเลื่อน ร่องบานเลื่อน และผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ส าหรับฝาผนังไม้บุด้วย
กระสอบป่าน และวัสดุกันเสียงสะท้อน รวมทั้งฝ้า เพดานที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน 

           4.  การท าความสะอาดกระจก 
  ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก  หรือล้างด้วยน้ าสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ า และเช็ดให้แห้ง   ให้
กระจกใสสะอาด  ปราศจากคราบสกปรก  ต าหนิ  หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการท าความสะอาดกระจก 

5.  การท าความสะอาดม่าน 
 ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน  และม่านปรับแสง ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่  และคราบ
สกปรก  การท าความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละอองที่เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายใด ๆ 

 
 
6.  การท าความสะอาดโคมไฟ  หลอดไฟ  

  ให้เช็ดถูท าความสะอาดโคมไฟ  หลอดไฟ และพัดลมทุกชนิดให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ 
และสกปรก และให้ท าด้วยความระมัดระวังหากมีการถอดมาท าความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมให้
เรียบร้อย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ  

7. การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ 
 ให้ดูแลรักษาท าความสะอาดส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ ให้เงางามอยู่เสมอและไม่มีคราบ
สกปรกหรือคราบสนิมจับ 

          8. ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดการท างานไว้  
                 ให้พนักงานด าเนินการท าความสะอาดตามสภาพของงานหรอืตามค าสั่งของเทศบาลต าบลบ้านโคก 



 
 

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



 
แบบฟอร์มท่ีใช้ในการตรวจสอบการด าเนนิการพนักงานท าความสะอาด 

อาคารและสถานท่ีท าการของเทศบาลต าบลบ้านโคก  
 
 
 

1. แบบฟอร์มการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงานท าความ
สะอาดรายวัน 

2. ตารางตรวจเช็คความสะอาดห้องน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงานท าความสะอาดรายวัน  
(ทุกวันท าการ จันทร ์- ศุกร์ เริ่มตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น.) 
ประจ าวันที่..................เดือน..................................พ.ศ. …........ 

ประจ าอาคาร.........................................ช้ัน .................... 
ช่ือพนักงานท าความสะอาด........................................................................... 

รายละเอียดการท างาน เรียบร้อย ไม่เรียบรอ้ย 
(1)  เปิด – ปิด ประตู  หน้าต่าง  บานเลื่อนห้องท างาน    
(2)  กวาด เช็ด ถูพื้นด้วยม๊อบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จ าเป็น   
(3) ปัดฝุ่นละออง เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี เคร่ืองใชส้ านักงานในห้องท างานทุกห้อง รวมทั้งในห้องประชุม 
ชุดรับแขก  ตูเ้ก็บเอกสาร พัดลม  ครุภัณฑ ์ เคร่ืองใช้ส านักงานทุกชนิด ให้สะอาด ปราศจาก
ฝุ่น เศษขยะ แล้วจัดให้เป็นระเบยีบ 

  

(4)  ดดูฝุ่นละออง เศษผง ตามซอก มุม ช่องวา่งระหว่างโต๊ะ ตู้ เคร่ืองใช้ส านักงาน และพรม
ให้สะอาด 

  

(5)  เชด็ล้างที่เขี่ยบหุรี่และเทตะกร้าผง รวบรวมเก็บเศษขยะไปทิ้งในที่ที่ผู้ว่าจ้างจดัหาไว้ให้   
(6)  เชด็กระจก  บานเลื่อนหน้าต่าง ประตู กรอบบานหน้าต่างไม้ และอลูมิเนียม ท าความสะอาด  
ร่องบานเลื่อน  และบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผสัทุกแหง่ให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก 

  

(7)  เชด็ท าความสะอาดเคร่ืองโทรศัพท์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ   
(8)  ท าความสะอาดห้องโถง  และที่น่ังพัก  แผ่นป้ายแสดงชื่อหอ้งท างานต่าง ๆ   
(9)  ท าความสะอาดพื้นหน้าลิฟตแ์ต่ละชั้น  และภายในห้องลิฟต ์   
(10)  ท าความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า - ออก บันไดและทางเดินประตูหนีไฟให้สะอาด
ตลอดทัง้วัน 

  

(11)  ท าความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได   
(12)  ท าความสะอาดห้องน้ าด้วยการขดั ถ ูล้างพื้น เคร่ืองสุขภณัฑ์ เช่น โถส้วม โถปัสสาวะ 
อ่างล้างมือ  อ่างลา้งภาชนะ  ชั้นวางของ และอุปกรณ์ทั้งหมด ในห้องน้ าด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
ส าหรับห้องน้ าต้องดแูล ท าความสะอาดระหว่างวันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อมิให้มีกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะโถส้วม โถปัสสาวะ  และพื้นห้องน้ า ต้องรักษาความสะอาดตลอดวัน 

  

(13) ท าความสะอาด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในระหว่างวัน (เวลาท างาน)   
(14) รายงานสิง่ของช ารุดเสยีหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน   
(15)  ปดิไฟฟ้า น้ าประปา ปิดพดัลมเคร่ืองปรับอากาศ ถอดปลัก๊ อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ไฟฟ้า
ทุกเคร่ือง ตรวจตราความเรียบร้อยก่อนปิดห้องท างาน และตรวจสอบก่อนออกจากส านักงาน 
หรือตัวอาคาร 

  



 
 

           .................................................................. ผู้ตรวจ   
(...............................................................) 

ต าแหน่ง..........................................................................  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ของกอง/ส านัก ที่ได้รับมอบหมายลงช่ือตรวจ 

 


