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แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 

ตำแหน่งเลขท่ี..................๑๖๔........................................ 
ชื่อตำแหน่ง…………………………....สถาปนิก...............................................ระดับ...........ปฏบิัติการ..................... 
สังกัด…………………………....งานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี................................................................... 
ขอกำหนดเป็นตำแหน่ง...................................สถาปนิก............................ระดับ.......ชำนาญการ...................... 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน สถาปนิก 
ระดับปฏิบัติการ  
ตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง สถาปนิก
ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดโดย 
ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ระบุบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง สถาปนิก 
ปฏิบัติการ  

๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน 
สถาปนิก ระดับชำนาญการ  
ตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง สถาปนิก ชำนาญ
การ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดโดย 
ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ระบุบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง สถาปนิก ชำนาญ
การ  
    

ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

(๑) ปฏิบัติงานสำรวจพ้ืนที่โครงการก่อสร้างทั้งพ้ืนที่
ภายในบริเวณโครงการก่อสร้างและภายนอกบริเวณ
โครงการก่อสร้าง สำรวจรายละเอียดต่างๆ อาทิ ที่ตั้ง
ของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ค่าความต่างของ
ระดับพ้ืนที่ ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 
ทางน้ ำธรรมชาติ  แนวเขตที่ดิน  ในกรณีที่ จะต้อง
ออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม รวบรวมข้อมูล 
ศึกษา วิ เคราะห์ เพื่ อ เป็ นข้อมูล ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ก่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสม
กับ พ้ืนที่ ก่อสร้างอาคารเดิมและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้อาคารได้ 

(๒) ปฏิบัติงานศึกษารายละเอียด ลักษณะพ้ืนที่ที่จะ
ก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้อาคารหรือ
สถานที่ รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎ
หระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

(๑) ตรวจสอบรายละเอียดของพ้ืนที่ตั้งของโครงการ 
พ้ืนที่โดยรอบของโครงการ ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูก
สร้างข้างเคียง ทางน้ำธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน เพ่ือเป็น
ข้ อ มู ล ใน ก า ร แ น ะน ำ แ น ว ท า งก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ และรองรับ
ความต้องการการใช้อาคารของผู้ใช้อาคาร 

(๒) วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม
เพ่ือคำนวณโครงสร้างและออกแบบอาคารให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารเดิมเพ่ือให้การ
ดำเนินงานก่อสร้างนั้นยังคงไม่เปลี่ยนบริบทของอาคาร
เดิมและตอบสนองความต้องการในการใช้งานของ
ผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นจากการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

(๓) ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนที่ของอาคาร 
สภาพอากาศของพ้ืนที่ตั้งพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการ
วางทิศทางของตัวอาคาร เพ่ือให้อาคารสามารถมีสภาพ
สภาวะน่าสบาย สภาวะน่าอยู่  และคำนึงถึงการใช้
พลังงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสิ่ งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน และตอบสนองการใช้อาคารของผู้ใช้อาคาร 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 

บางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางที่ ในท้องถิ่น
จังหวัดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการ
ก่อสร้างในพ้ืนที่รัศมีของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์เพื่อให้งาน
ออกแบบอาคารสถานที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายในการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่และการดำเนินงานตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานอย่างสูงสุด 

 
 
 
 
 

๑.๑.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
(๑) ปฏิบัติงานออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งาน

ปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความต้องการ
ใช้สอยของผู้ใช้อาคาร เพื่อให้การดำเนินงานออกแบบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้อาคารรวมถึงสามารถ
ช่วยลดหรือแก้ปัญหาของอาคารอันเกิดมาจากความ
เสื่อมของสภาพอาคารให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการใช้อาคารอย่างสูงสุด 

(๒) ปฏิบัติงานจัดทำแบบร่างและนำเสนอต่อผู้ใช้
อาคาร เพ่ือพิจารณาแบบร่างของอาคารร่วมกันว่า
ถูกต้องและตรงกับความต้องการในการใช้อาคารเพื่อให้
อาคารที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซม
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งาน
อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๓ ) ปฏิบั ติ งานออกแบบผังสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพ้ืนที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้ง
การจัดรูปที่ดิน ให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยของ
หน่วยงานและให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม 
ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ปฏิบัติงานประเมินค่างานขั้นต้นของการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมอาคารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
อาคาร 

 
 

(๔) ให้คำแนะนำและตรวจสอบการใช้ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร กฎหระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางที่ใน
ท้องถิ่นจังหวัดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงการก่อสร้างในพ้ืนที่รัศมีของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์
เพื่อให้งานออกแบบอาคารสถานที่ถูกต้องตามข้อ
กฎหมายในการก่อสร้างอาคารสถานที่ 
 

๑.๑.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
(๑) วิเคราะห์งานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งในกรณีที่

เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ และกรณีซ่อมแซม ปรัปบรุง
อาคาร โดยการให้ข้อคิดเห็นให้คำแนะนำและแนว
ทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองประโยชน์
ของการใช้อาคารสถานที่ให้ตรงตามความต้องการและ
สามารถเกิดประโยชน์ในการใช้งานอาคารสถานที่ได้
อย่างสูงสุด 

(๒) ตรวจสอบแบบร่างก่อนการนำเสนอต่อเจ้าของ
โครงการ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบร่าง
โครงการ การปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้างใหม่นั้น
ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้อาคาร สามารถ
แก้ไขปัญหาของอาคารได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเข้า
ใช้อาคารและการควบคุมวงเงินงบประมาณในอยู่ใน
กรอบที่กำหนด 

(๓) ให้คำแนะนำการวางผังอาคาร และการออกแบบ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่  กลุ่มอาคาร 
ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน ให้ชุมชนน่าอยู่
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ งก าร พ้ื น ที่ ใช้ ส อยขอ งห น่ วย งาน และ ให้ ได้
สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมและ สอดคล้องตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ตรวจสอบการประเมินค่างานขั้นต้นของการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารว่าเป็นไปตามรูปแบบใน
การออกแบบงานทางสถาปัตยกรรมและรวมถึงการ
ประเมินค่างานด้านสาธารณูปการและงานระบบของ
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 

 
๑.๑.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้าง 

(๑) ปฏิบัติงานเขียนแบบอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งาน
ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมเมื่อผ่านขั้นตอนของการ
ออกแบบ การเสนอแบบร่าง และได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก สถาบัน) แล้วจึงนำ
ข้อมูลเหล่านั้นไปทำการเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อให้การ
ดำเนินงานเขียนแบบถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้
อาคาร 

(๒) เขียนแบบทางสถาปัตยกรรมอาทิ แปลนพ้ืน 
แปลงแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปด้าน รูปตัด รูป
ขยายทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น เพื่ อ เป็นข้อมูล
ประกอบในการในการคำนวณรายการประมาณราคา
งานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

(๓) เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม (นำข้อมูลการ
กำหนดหรือการออกแบบทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกร
มาทำการเขียนแบบ อาทิ แปลนโครงสร้างพ้ืน คาน 
เสา โครงหลังคา แปลงสุขาภิบาล เป็นต้น เพื่อเป็น
ข้อมูลในการคำนวณรายการประมาณราคางานก่อสร้าง
และจำทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

(๔) จัดทำรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง อาคาร 
สิ่งปลกสร้าง เพื่อเป็นคู่มือหรือแนวทางประกอบการ
ส ร้ า ง  แล ะป ระกอบ ก าร พิ จ า รณ า  ต รวจส อบ 
เปรียบเทียบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาทิ 
วิธีการทำงาน ข้อกำหนดงานก่อสรร้างด้านต่างๆ 
กำหนดการเลือกใช้วัสดุในโครงการก่อสร้าง 
 
 
๑.๑.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ปฏิบัติงานถอดแบบก่อสร้าง โดยถอดออกมาเป็น
รายการค่าวัสดุ จากแบบก่อสร้างโดยต้องถอดแบบวัสดุ
ก่อสร้างจากทั้งแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมรวมถึง
งานระบบประกอบอาคารโดยมีแบบฟอร์มการประมาณ
ราคา ปร.๑ – ปร.๓ ประกอบในการดำเนินงานถอด
แบบอาคารสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ได้ถึงปริมาณวัสดุทั้งหมด
ที่ต้องใช้ในการก่อก่อสร้างอาคาร  

(๒) ปฏิบัติงานจัดทำรายการค่าวัสดุ และค่าแรง ตาม

อาคาร 
๑.๑.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้าง 
(๑) ให้แนวทาง และวิธีการเขียนแบบตามรูปแบบ

โครงสร้างในงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ในการ
แก้ไขปัญหาของงานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงาน
เขียนแบบได้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
โครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง 
(๒ ) ต รวจแล ะพิ จ า รณ า  งาน เขี ย น แบ บ ท าง

สถาปัตยกรรม  แปลนพ้ืน แปลงแสดงตำแหน่งที่ตั้ง
อาคาร รูปด้าน รูปตัด รูปขยายทางสถาปัตยกรรม และ
การกำหนดวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อความถูกต้อง
และการพิจารณาลงนามรับรองแบบของอาคารของ
ภายในหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
(๓) ตรวจสอบการเขียนแบบทางด้านวิศวกรรม (นำ

ข้อมูลการกำหนดหรือการออกแบบทางด้านวิศวกรรม
จากวิศวกรมาทำการเขียนแบบ อาทิ แปลนโครงสร้าง
พ้ืน คาน เสา โครงหลังคา แปลงสุขาภิบาล เป็นต้น เพื่อ
ความถูกต้องตามมาตรฐานงานก่อสร้างและตรวจสอบ
ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
(๔) ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำรายละเอียด

ประกอบแบบก่อสร้าง อาคาร สิ่ งปลูกสร้างการ
กำหนดการเลือกใช้วัสดุ ร่วมไปถึงการร่างขอบเขตงาน
ก่อสร้าง (TOR) ในการเป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้
รับจ้าง เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติของ
ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาและเป็นแนวทางการเลือกใช้วัสดุภายในโครงการ
ก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานของโครงการก่อสร้างนั้นๆ 
๑.๑.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ตรวจสอบและทบทวนรายการถอดแบบโครงการ
ก่อสร้างทั้ งส่ วนของงานสถาปั ตยกรรมและงาน
วิศวกรรมเพื่อควบคุมรายละเอียดของรายงานก่อสร้าง
ให้มีถูกต้อง ความปลอดภัย ครอบคลุม และสามารถใช้
ประโยชน์จากอาคารที่ก่อสร้างได้ทันทีที่แล้วเสร็จงาน
ก่อสร้างและเป็นไปตามรายการก่อสร้างตามวัตถุของ
งานก่อสร้าง 

(๒) ตรวจสอบรายละเอียดการจัดทำประมาณราคา 
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แบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด ตามแบบฟอร์ม ปร.๔ 
เพ่ือสำหรับคำนวณราคาประมาณงานก่อสร้าง ซึ่งเมื่อ
ดำเนิ น งาน ระบุ วั สดุ และค่ าแรงลงใน โป รแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) lแล้วเสร็จ ใน
การดำเนินงานถัดไปต้องนำผลรวมของการประมาณ
ราคางานก่อสร้างมาใส่แบบฟอร์ม ปร.๕ โดยแบบฟอร์ม
นี้จะต้องกำหนดค่า Fx ของงานก่อสร้าง โดยยึดเอา
หลักเกณฑ์ Fx งานก่อสร้างอาคารมาเป็นตัวกำหนดใน
การคำนวณหาค่า Fx แล้วจึงสรุปรายการประมาณราคา
ทั้งหมดในแบบฟอร์ม ปร.๖ ทั้งนี้ในการระบุค่าวัสดุและ
ค่าแรงจำต้องเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ การ
ประมาณราคาของหน่วยงานของภาครัฐ  เพื่อนำมาเป็น
ราคากลางในการจัดหาผู้ รับจ้างในการดำเนินงาน
ก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย 

(๓) ปฏิบัติงานจัดทำแบ่งงวดงานงวดเงินของโครงการ
ก่อสร้างโดยการกำหนดระยะเวลาทั้งหมดของการ
ดำเนินงานก่อสร้างการแบ่ งช่ วงการจ่ ายเงินของ
โครงการและรายละเอียดของเนื้ องานที่ จะต้อ ง
ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการดำเนินเข้าตรวจงานประจำ
งวดเพ่ือเบิกจ่ายค่าก่อสร้างในแต่ละงวดงาน เพื่อให้
ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
ก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 
 
๑.๑.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) ปฏิบัติงานในการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง
และเป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยดำเนินงานอยู่
ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐในการดำเนินโครงการก่อสร้าง  

(๒) ปฏิบัติ งานในการควบคุมการใช้วัสดุ ในงาน
ก่อสร้างให้เป็นตามแบบรูปรายการ รายการประกอบ
แบบที่ระบุตามสัญญาจ้างในการก่อสร้างอาคารนั้น
เพื่อให้การก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไปตามแบบรูป
รายการที่กำหนด  

 
 

การกำหนดราคาวัสดุและค่าแรงของงานก่อสร้างให้
เป็นไปตามข้อกำหนดของทางภาครัฐ โดยในการกำหนด
ราคากลางนั้นจะต้องอ้างอิงราคาจากทั้งราคาพาณิชย์
จังหวัดหากมีส่วนเนื้องานที่ปรากฏราคากลางขอราคา
พาณิชย์จังหวัดนั้นจะต้องใช้ราคาจากจังหวัดใกล้เคียง
ทดแทน ทั้งนี้ในส่วนของการกำหนดการใช้  Factor X
ของงานก่อสร้างนั้นต้องเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
คำนวณผลค่า Factor X กับโครงการก่อสร้าง เพื่อให้
การดำเนินงานกำหนดราคากลางถูกต้องตามระเบียบ/
หลักเกณฑ์ ของหน่วยงานราชการกำหนด และนำมา
เป็นราคากลางในการจัดหาผู้รับจ้างในการดำเนินงาน
ก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย 

(๓) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการแบ่งงวดงานงวด
เงินของโครงการก่อสร้างรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนในการก่อสร้าง 
ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน
ก่อสร้างเพ่ือใช้อาคารก่อน จึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับ
ที่ถูกต้องของงานก่อสร้างและลำดับความสำคัญในการ
ก่อสร้างซึ่งต้องตรงกับแผนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
ฯ เพื่อเป็นการกำกับการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแผนงานก่อสร้างของการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ 
 
๑.๑.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) วางแผนการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้
เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างและ
เป็นไปตามแบบรูปรายการและกรอบระยะเวลาตาม
สัญญาจ้าง โดยดำเนินงานอยู่ภายใต้ระเบียบของงาน
พัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร 
เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐในการดำเนิน
โครงการก่อสร้าง  

(๒) ตรวจสอบการเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้างให้เป็น
ตามแบบรูปรายการ รายการประกอบแบบที่ระบุตาม
สัญญาจ้าง และคำนึกคุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้ในงาน
ก่อสร้างเพ่ือให้การก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไปตาม
แบบรูปรายการที่กำหนด  
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(๓) ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงาน
ก่ อสร้ างโดยดำเนิ น งานประสานงาน ให้ กั บทาง
มหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างกับทาง
ผู้รับจ้างในกรณี เกิดคำติชม เพื่อดำเนินงานแก้ไขให้
ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเกดประโยชน์ในการใช้
งานอย่างสูงสุด 

(๔ ) ป ฏิ บั ติ งานจั ดท ำเอกสารประก อบตลอด
ระยะเวลาสัญญาจ้างของการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น 
การจัดทำเอกสารบันทึกการควบคุมงานประจำวัน 
เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอันเนื่องมาจาก
ปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง การทำรายการงานลดงานเพ่ิม
งานก่อสร้างเพื่อเป็นการควบคุมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าใจอาคาร 

(๕) ปฏิบัติงานทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
ก่อสร้างโดยสรุปรายงานเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน หรือ
รายงวดเพื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง 

(๖) ปฏิบัติงานตรวจเรื่องความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างอาคารสุขลักษณะในพ้ืนที่ โครงการก่อสร้าง
รวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิด
ความปลอดภัยต้อบุคคลทุกฝ่ายและลดความเสี่ยงใน
การเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 
 

 
 
๑.๑.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

(๑) ปฏิบัติงานงานออกแบบการใช้พ้ืนที่ วางผังพ้ืนที่
การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่ การประเมิน
งบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อให้การ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและสามารถควบคุม
วงเงินงบประมาณได้ 

 

(๓) เป็นผู้ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาหากเกิด
เหตุขัดข้องในการดำเนินงานก่อสร้างโดยดำเนินงาน
ประสานงานให้กับทางมหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างกับทางผู้รับจ้างในกรณีเกิดคำติชมเพ่ือ
ดำเนินงานแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเกด
ประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุด 

(๔) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการจัดทำเอกสาร
ประกอบตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของการดำเนินงาน
ก่อสร้าง เช่น การจัดทำเอกสารบันทึกการควบคุมงาน
ประจำวัน เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอัน
เนื่องมาจากปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง การทำรายการ
งานลดงานเพ่ิมงานก่อสร้างเพ่ือเป็นการควบคุมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เกิดความปลอดภัย และความสะดวกในการ
เข้าใจอาคาร 

(๕) ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
โดยสรุปรายงานเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน หรือรายงวด 
และสรุปความคืบหน้าของงานก่อสร้างว่าเป็นไปตาม
งานการก่อสร้างหรือไม่เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

 
(๖) ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง

อาคารสุขลักษณะในพ้ืนที่ โครงการก่อสร้างรวมถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิดความ
ปลอดภัยต้อบุคคลทุกฝ่ายและลดความเสี่ยงในการ
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 
๑.๑.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
(๑) ให้คำแนะนำในการออกแบบการใช้พ้ืนที่ วางผัง

พ้ืนที่ การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่  การ
ประเมินงบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ 
เพ่ื อ ให้ ก ารดำ เนิ น งาน กิ จก รรม /โค รงการ  ขอ ง
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณได้ 
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(๒) ปฏิบัติงานร่วมวางแผนการจัดตกแต่งสถานที่ตาม
แบบได้ที่รับการอนุมัติจากผู้บริหาร โดยกำหนดขอบเขต
ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่ งถ้าหาก
ประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สามารถจัดทำให้
แล้วเสร็จได้ในช่วงเวลาราชการจึงจำเป็นต้องการจัดทำ
บันทึกข้อความขอดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่นอก
เวลาราชการเพื่อให้สถานที่พร้อมต่อการใช้กิจกรรม/
โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

(๓ ) ปฏิบั ติ งานจัดตกแต่ งสถานที่ ตามแผนการ
ดำเนินงานหากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานให้
ประสานต่อหัวหน้างานและหน่วยงานเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมนั้นเพื่อเข้าร่วมปรึกษาและหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

(๔) ปฏิบัติงานดูแลและควบคุมการจัดเก็บสถานที่
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมให้เรียบร้อยเพื่อให้สถานที่ใน
การจัดตกแต่งสถานที่นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพใน
การพร้อมใช้งานเหมือนเดิม 
 
๑.๑.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

(๑) ปฏิบัติงานจัดทำปฏิทินการดำเนินงานจัดทำคำขอ
งบประมาณแผ่นดินด้านที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างเพ่ือ
วางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บข้อมูลและ
เรียบเรียงข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ปฏิบัติงานรวมรวบข้อมูลความต้องการคำขอ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ของหน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยฯเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ 
เขียนแบบ และจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารสถานที ่

(๓) ปฏิบัติจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง การสรุปข้อมูลความสำคัญของโครงการ
ก่อสร้าง ความจำเป็นในการก่อสร้าง และเรียบเรียง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของแต่ละโครงการลงเอกสารตามแบบฟอร์มเอกสาร
หมาย ๘ และเอกสารหมายเลข ๘.๑  เพื่อใช้ เป็น
เอกสารประกอบในการจัดส่งคำของบประมาณด้าน

(๒) ให้คำแนะนำการจัดตกแต่งสถานที่ตามแบบได้ที่
รับการอนุมั ติ จากผู้ บ ริห าร โดยกำหนดขอบเขต
ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งถ้าหากประเมิน
ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สามารถจัดทำให้แล้ว
เสร็จได้ในช่วงเวลาราชการจึงจำเป็นต้องการจัดทำ
บันทึกข้อความขอดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่นอก
เวลาราชการเพ่ือให้สถานที่พร้อมต่อการใช้กิจกรรม/
โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  
(๓) ควบคุมและติดตามการจัดตกแต่งสถานที่ตาม

แผนการดำเนิ น งานหากเกิดปัญ หาระหว่างการ
ปฏิบัติงานให้ประสานต่อหัวหน้างานและหน่วยงาน
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้นเข้าร่วมปรึกษาและหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
(๔) ดูแลและควบคุมการจัดเก็บสถานที่หลังจากเสร็จ

สิ้นกิจกรรมให้เรียบร้อยโดยสถานที่ในการจัดตกแต่ง
สถานที่นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพในการพร้อมใช้
งานเหมือนเดิม 
 
๑.๑.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงานปฏิทินการดำเนินงานจัดทำคำ
ของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
วางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บข้อมูลและ
เรียบเรียงข้อมูลเพ่ือนำมาประกอบการจัดทำแผนคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ตรวจสอบข้อมูลความต้องการคำขอปรับปรุง 
ซ่ อมแซม  ก่ อสร้ าง ของหน่ วยงานต่ างๆภ ายใน
มหาวิทยาลัยฯเพ่ือนำมาเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ 
เขียนแบบ และจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารสถานที ่

(๓) ตรวจสอบและให้คำแนะนำข้อมูลในการจัดทำ
คำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การ
สรุปข้อมูลความสำคัญของโครงการก่อสร้าง ความ
จำเป็นในการก่อสร้าง และเรียบเรียงข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างของแต่ละโครงการ  
เพ่ื อ ใช้ เป็ น เอกสารประกอบ ในการจั ดส่ งค ำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งสร้างของมหาวิทยาลัยฯต่อ



7 
 

ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 

ที่ ดิ น และสิ่ งส ร้ า งขอ งมห าวิท ยาลั ยฯต่ อ ส ำนั ก
งบประมาณ 

(๔) ปฏิบัติงานรายงานและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลด้านคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเพื่อการพิจารณา 
 
๑.๑.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลที่จะต้องมาใช้ในการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ประกอบไป
ด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะ
สัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการ
กำหนด เอกสารการส่งงานของแต่ละงวดงานของ
โครงการก่อสร้าง รายงานประมาณราคาของสัญญาจ้าง
และรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง เพื่ อนำมา
ประกอบในการคำนวณค่าค่าตามสูตรที่ส่วนราชการ
กำหนด 

(๒) ปฏิบัติงานศึกษาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการ
คำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภทงาน
ก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้ในการคำนวณตามสูตรที่ใช้
กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์
เพื่ อตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( 
ค่า K )  

(๓) ปฏิบัติงานคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K ) นั้นจะต้องจัดทำอยู่ในรูปแบบเอกสารประกอบ
ไปด้ วย  เอกสารส่ วนแรก เป็ น เอกสารแบบสรุป
เปรียบเทียบรายการคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางหน่วยราชการที่ขอมา ในที่นี้
หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การคำนวณ
คำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้
รับจ้าง และ ผลการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( 
ค่า K ) ของทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ ในตาราง
เดียวกัน เอกสารส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุและเรียบ
เรียงการดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวันเดือนปีใน

สำนักงบประมาณ 
(๔) ให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมการชี้แจงคำขอ

งบประมาณด้านที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างทั้ งในระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ ต่อคณะกรรมการ
การจัดสรรงบประมาณของรัฐ สำนักงบประมาณ 
 
๑.๑.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการใช้ข้อมูลที่
จะต้องมาใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า 
K) ประกอบไปด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญา
จะต้องเป็นลักษณะสัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่
ทางส่วนราชการกำหนด เอกสารการส่งงานของแต่ละ
งวดงานของโครงการก่อสร้าง รายงานประมาณราคา
ของสัญญาจ้างและรายการเปลี่ยนแปลงทั้ งหมด 
เอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง 
ซึ่งเป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาเบื้องต้นในการ
ดำเนินงานการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า 
K ) 

(๒) ตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการคำนวณ
การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) และ
การพิจารณาการเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตาม
ประเภทงานก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้ในการคำนวณ
ตามสูตรที่ ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำโดย
กระทรวงพาณิชย์เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั้น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ( ค่า K )  

(๓) ตรวจสอบและติดตามพร้อมทั้งให้คำแนะนำใน
การคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) นั้น
จะต้องจัดทำอยู่ในรูปแบบเอกสารประกอบไปด้วย 
เอกสารส่วนแรกเป็นเอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบ
รายการคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
ของทางหน่ วย ราชการที่ ขอม า ใน ที่ นี้ ห ม ายถึ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การคำนวณคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้รับจ้าง และ 
ผลการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของ
ทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ในตารางเดียวกัน เอกสาร
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การเริ่ มสัญ ญ าก่อสร้ าง วัด เปิ ดซอง จำนวน เงิน
งบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่งงานของ
แต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่ละงวดงาน 
เอกสารส่วนที่สามซึ่งอาจจะเป็นเอกสารส่วนสุดท้าย
กรณีงานก่อสร้างนั้นไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือ
วงเงินก่อสร้าง จะเป็นเอกสารส่วนรายการคำนวณจะ
ระบุสูตรที่ใช้ในการคำนวณและรายการที่ไม่รวมในการ
คำนวณค่า K  โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะ
ถูกนำไปใช้เพื่ อให้การตรวจสอบเอกสารคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ของทางส่วนงานสำนัก
งบประมาณในการตรวจสอบเพ่ือดำเนินงานตามคำขอ
ของหน่วยงาน 

(๔) ปฏิบัติงานรายงานผลการคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อหัวหน้างานโดยต้องลงนามลง
ในกระดาษผลคำนวณค่า K ทุกแผ่น พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานประกอบการคำนวณ เพื่ อนำรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยฯลงนามและดำเนินงานส่งไปยังงานกอง
แผนของมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
๑.๑.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่างและจัดพิมพ์บันทึก
ข้อความ แนวนโยบาย ในการดำเนินการต่างๆ เช่น การ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การประชุม หรืองานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานอาคาร
สถานที่  เพื่ อให้การดำเนินงานเป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

(๒) ปฏิบัติงานนำเสนอหนังสือที่ร่างต่อหัวหน้างาน
เพื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์
ของการนำเสนองาน การตรวจสอบตัวอักษรและการใช้
คำในการพิมพ์หนังสือจากหัวหน้างาน 

(๓) ปฏิบัติงานจัดส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ 
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทางมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อให้การดำเนินงานหนังสือราชการเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

ส่วนที่ สองเป็ น เอกสารที่ ระบุ และเรียบ เรียงการ
ดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวันเดือนปีในการเริ่ม
สัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงินงบประมาณใน
การก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่งงานของแต่ละงวดงาน
และวงเงินงบประมาณในแต่ละงวดงาน เอกสารส่วนที่
สามซึ่งอาจจะเป็นเอกสารส่วนสุดท้ายกรณีงานก่อสร้าง
นั้นไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือวงเงินก่อสร้าง จะ
เป็นเอกสารส่วนรายการคำนวณจะระบุสูตรที่ใช้ในการ
คำนวณและรายการที่ไม่รวมในการคำนวณค่า K  โดย
เอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกนำไปใช้เพ่ือให้
การตรวจสอบเอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K ) ของทางส่วนงานสำนักงบประมาณในการ
ตรวจสอบเพื่อดำเนินงานตามคำขอของหน่วยงาน 

(๓) ตรวจสอบการรายงานผลการคำนวณเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อหัวหน้างานโดยต้องลงนาม
ลงในกระดาษผลคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K 
)ทุกแผ่น พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการ
คำนวณ เพ่ือนำรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯลงนามและ
ดำเนินงานส่งไปยังงานกองแผนของมหาวิทยาลัยฯ 

 
๑.๑.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการของ
หน่วยงาน 

(๑) ตรวจสอบการร่างและจัดพิมพ์บันทึกข้อความ 
แนวน โยบาย ในการดำเนิ นการต่ างๆ เช่น  การ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การประชุม หรืองานอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานอาคาร
สถานที่และให้คำแนะนำการเลือกแบบฟอร์มในการใช้
หนังสือของแต่ละประเภทให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินงาน 

(๒) ตรวจสอบการใช้คำและตัวอักษรของหนังสือทาง
ราชการรวมไปถึงราบละเอียดที่แนบประกอบกับหนังสือ
ทางราชการและลงนามเห็นชอบในการจัดส่งหนังสือเข้า
มหาวิทยาลัยฯ 

(๓) ตรวจสอบการจัดส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการ ผ่ านทางระบบ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของทาง
มหาวิทยาลัยฯโดยเข้าไประบบเพ่ือยืนยันส่วนหนังสือ
ทางราชการที่จะจัดส่งและตรวจสอบผ่านทางระบบอีก
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(๔) ปฏิบัติงานรับส่งหนังสือของหน่วยงานโดยไปรับ
หนังสือจากหน่วยงานธุรการและตรวจสอบหนังสือเข้า
จากทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
ก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 
 
๑.๑.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความ
เสี่ยง  

(๑) ปฏิบัติงานศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานความเสี่ยงเป็น
ปีงบประมาณเพื่อทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจใน
การดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความเสี่ยง 

 (๒) ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมนำเสนอ
ประเด็นความเสี่ยงกับบุคลากรภายในหน่วยงานย่อย
เพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานและ
นำเสนอประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานเพ่ือนำไป
นำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงประจำสำนักงาน
อธิการบดี 

(๓) ปฏิบัติงานจัดทำแผนความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตามแบบฟอร์มความเสี่ยง RM1-3 ในการกำหนดความ
เสี่ยงและการให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง เพื่อเป็นการ
จัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานและเป็นข้อมูลในการ
เลือกประเด็นความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและระดับ
มหาวิทยาลัยฯ 

(๔) ปฏิบัติงานดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงตาม
แผนการจัดความเสี่ยงเพื่ อเกิดการปฏิบัติงานโดย
อาจจะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากประเด็นนั้นๆ 

(๕) ปฏิบัติงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความเสี่ยงทั้งในระดับ
ส ำนั ก ง าน แ ล ะ ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการความเสี่ยงทั้งระดับสำนักและระดับ
มหาวิทยาลัยฯทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนความเสี่ยงที่กำหนด 
 
 
 

ครั้งเพ่ือให้การดำเนินงานหนังสือราชการเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๔) ตรวจสอบเอกสารรับส่งหนังสือของหน่วยงาน
และพิจารณาลงนามมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 

 
๑.๑.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง  

(๑) ศึกษาและวิเคราะห์ เกณฑ์การประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง ตามกรอบ
ระ ย ะ เว ล า ใน ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ค ว าม เสี่ ย ง เป็ น
ปีงบประมาณเพ่ือทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจใน
การดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความเสี่ยง 

 (๒) ร่วมประชุมและร่วมกำหนดวางแผนการ
ดำเนินงานการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงกับบุคลากร
ภายในหน่วยงานย่อยเพ่ือกำหนดประเด็นความเสี่ยงของ
หน่วยงานและนำเสนอประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน
เพ่ือนำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงประจำ
สำนักงานอธิการบดี 

(๓) ให้คำแนะนำและให้แนวทางจัดทำแผนความ
เสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความเสี่ยง RM1-3 
ในการกำหนดความเสี่ยงและการให้คะแนนประเด็น
ความเสี่ ยง  เพ่ื อเป็ นการจัดลำดับความเสี่ ยงของ
หน่วยงานและเป็นข้อมูลในการเลือกประเด็นความเสี่ยง
ทั้งในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ 

(๔) ติดตามการดำเนินงานความเสี่ยงตามแผนการจัด
ความเสี่ยงและให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระหว่าง
ปฏิบัติงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้การดำเนินงาน
จัดการความเสี่ยงสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

(๕ )  ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าการดำเนินงานรวมถึงให้คำแนะนำการ
จัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความเสี่ยงทั้งระดับ
สำนักและระดับมหาวิทยาลัยฯทราบถึงความก้าวหน้าใน
การดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่กำหนด 
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๑.๑.๑๑ งานตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

(๑) ปฏิบัติงานศึกษาเกณฑ์และรวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจ
ของมหาวิทยาลัยฯที่ได้มอบหมายโดยงานอาคาร
สถานที่ได้รับมอบหมายงานในการดูแลซ่อมบำรุงด้าน
อาค ารส ถาน ที่ แ ล ะ พั ฒ น าสิ่ งแ วด ล้ อ ม เข้ าสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อศึกษาขั้นตอนและศึกษาหรือ
ค้นหาแนวทาง วิธีการ ในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
(๒) ร่วมปฏิบัติงานดำเนินงานประชุม วางแผนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯร่วมกับบุคลากร
ในหน่วยงานเพื่อร่วมระดมหาแนวทางการดำเนินงาน
ในการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(๓ ) ป ฏิ บั ติ ง า น ด ำ เนิ น งาน ต าม ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย โดยงานอาคาร
สถานที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 
(๔) ปฏิบัติงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำรอบไตรมาสต่อ
หัวหน้างานเพื่อให้หัวหน้างานทราบถึงความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดและ
มอบหมายให้ดำเนินงาน 

๑.๑.๑๑ งานตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

(๑ ) ศึกษาเกณ ฑ์และวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้ ง
สังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯที่ ได้
มอบหมายโดยงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมายงาน
ในการดูแลซ่อมบำรุงด้านอาคารสถานที่และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือศึกษาขั้นตอน
และศึ กษ าหรือค้นหาแนวทาง วิ ธี ก าร ในการ
ด ำ เนิ น ง าน ให้ บ รรลุ เป้ าห ม าย ข อ งตั ว ชี้ วั ด ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
(๒) เข้าร่วมประชุมโดยให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯร่วม
ถึงดำเนินงานสังเคราะห์ข้อมูลในการประชุมเพ่ือ
ก ำห น ด ว า งแ ผ น ก า รด ำ เนิ น งาน ให้ ต ร งต าม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยฯด้านงาน
อาคารสถานที่และได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด 
(๓ ) ม อ บ ห ม าย ก ารด ำ เนิ น ต าม ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
รับผิดชอบพร้อมกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการ
ดำเนินงานและประเมินผลการทำงานว่าเป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาอาคารสถานที ่
(๔) วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลสรุปการดำเนินงาน
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือตรวจสอบ
การดำเนินงานหากพบข้อบกพร่องในการดำเนินงาน
ต้องหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานนั้นเพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปกรอบระยะเวลาที่กำหนดแลส่งผม
สัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตัวชี้วัด 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 

ด้านการวางแผน 

๑.๒.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

(๑) วางแผนงานในการเข้าสำรวจพ้ืนที่ โครงการ
ก่อสร้างทั้งพ้ืนที่ภายในบริเวณโครงการก่อสร้างและ
ภายนอกบริเวณโครงการก่อสร้าง สำรวจรายละเอียด
ต่างๆ อาทิ ที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ค่า
ความต่างของระดับพ้ืนที่ ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูก
สร้างข้างเคียง ทางน้ำธรรมชาติ แนวเขตท่ีดิน ในกรณีที่
จะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม รวบรวม
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมทีก่่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสม
กับ พ้ืนที่ ก่อสร้างอาคารเดิมและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้อาคารได้ 

(๒) วางแผนขั้นตอนในการเข้าปฏิบัติงานเพ่ือเก็บ
รายละเอียด ลักษณะพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง งบประมาณ 
จุดประสงค์ของการใช้อาคารหรือสถานที่ รายละเอียด
ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับงานออกแบบ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พ้ืนที่ บ างที่ ในท้ อ งถิ่ น จั งห วัดตามป ระกาศของ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการก่อสร้างในพ้ืนที่รัศมีของ
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์เพื่อให้งานออกแบบอาคารสถานที่
ถูกต้องตามข้อกฎหมายในการก่อสร้างอาคารสถานที่
และการดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
อย่างสูงสุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวางแผน 

๑.๒.๒. งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) กำหนดแผนงาน ในการเข้าสำรวจพ้ืนที่โดยการ
จัดทำขั้นตอนในการดำเนินงานเข้าสำรวจพ้ืนที่และ
กำหนดข้อมูลพ้ืนฐานที่จำเป็นต้องใช้ในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม เช่น การวัดระยะพ้ืนที่  สิ่งก่อสร้าง
ข้างเคียง ที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ค่า
ความต่างของระดับพ้ืนที่ ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูก
สร้างข้างเคียง ทางน้ำธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน เป็นต้น
เพื่อนำมาประกอบกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่
คำนึกถึงสภาพบริบทและตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
ปรับปรุง ต่อเติม หรือก่อสร้างอาคารนั้นๆ  

(๒) กำหนดแผนงาน และการกำหนดวัน เวลาและ
ระยะเวลาในการเข้าพ้ืนที่ในการเข้าเก็บข้อมูลอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง ในกรณีที่พ้ืนที่นั้นอาจเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้งาน
อยู่เพ่ือแจ้งผู้ดูแลอาคารนั้นๆในการอำนวยความสะดวก
และสามารถแจ้งความประสงค์ของการดำเนินงาน
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือต่อเติมอาคารนั้ น ได้  เพ่ื อ
ก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าดำเนินงาน
สำรวจพื้นที่ 

(๓) กำหนดแผนงานการใช้พ้ืนที่โดยประมาณรวมไป
ถึงการกำหนดขอบเขตของอาคารในเบื้องต้นเพ่ือสร้าง
กรอบการใช้สอยอาคารให้ตรงตามวัตถุของการใช้
อาคารและเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้าง 

(๔ ) ร่วมกำหนดนโยบายการใช้ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร กฎหระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางที่ใน
ท้องถิ่นจังหวัดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงการก่อสร้างในพ้ืนที่รัศมีของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์
ภายในสถานศึกษาเพ่ือให้แนวทางต้นแบบในการ
ก่อสร้างอาคารที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายกำหนด 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 

๑.๒.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) วางแผนขั้นตอนในการออกแบบอาคารสิ่งปลูก
สร้าง งานปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูล
ความต้องการใช้สอยของเจ้าของโครงการ(คณะ สำนัก 
สถาบัน) เพื่อให้การดำเนินงานออกแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ 

(๒) ร่วมวางแผนในการจัดทำแบบร่างนำเสนอต่อ
เจ้าของโครงการ เพื่ อให้ เจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของ
โครงการพิจารณาว่าถูกต้องและเป็นไปตามความ
ต้องการในการใช้สอยอาคารโดยคำนึ กถึ งวงเงิน
งบประมาณประกอบ 

  (๓) ร่วมวางแผนออกแบบผังสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพ้ืนที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้ง
การจัดรูปที่ดิน ให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยของ
หน่วยงานและให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม 
ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ร่วมวางแผนในการประเมินค่างานขั้นต้นของการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสิน ใจของผู้ ที่ เกี่ ยวข้องในการพิจารณ าความ
เหมาะสมของวงเงินประมาณกับการใช้งานอาคาร 
 
 

๑.๒.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้าง 

(๑) วางแผนขั้นตอนการเขียนแบบอาคารสิ่งปลูก
สร้าง งานปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมเมื่อผ่านขั้นตอนของ
การออกแบบ การเสนอแบบร่าง และได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก สถาบัน) 
แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการเขียนแบบก่อสร้าง 
เพื่อให้การดำเนินงานเขียนแบบเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

(๒ ) วางแ ผน ขั้ น ต อน ใน ก าร เขี ย น แบ บ ท าง
สถาปัตยกรรมอาทิ แปลนพ้ืน แปลงแสดงตำแหน่งที่ตั้ง
อาคาร รูปด้าน รูปตัด รูปขยายทางสถาปัตยกรรม เป็น
ต้น เพื่อเป็นการจัดสรรเวลาในการดำเนินงานของแต่
ละโครงการให้ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด 

 
 

๑.๒.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) กำหนดแผนขั้นตอนในการออกแบบอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูล
ความต้องการใช้สอยของเจ้าของโครงการ(คณะ สำนัก 
สถาบัน) เพ่ือให้การดำเนินงานออกแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ 

(๒) กำหนดแผนงานขั้นตอนในการจัดทำแบบร่าง
นำเสนอต่อเจ้าของโครงการ เพ่ือให้เจ้าของพ้ืนที่หรือ
เจ้าของโครงการพิจารณาว่าถูกต้องและเป็นไปตาม
ความต้องการในการใช้สอยอาคารโดยคำนึกถึงวงเงิน
งบประมาณประกอบ 

  (๓ ) ก ำ ห น ด แ ผ น งา น ใน ก า ร อ อ ก แ บ บ ผั ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่  กลุ่มอาคาร 
ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน ให้ชุมชนน่าอยู่
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ งก าร พ้ื น ที่ ใช้ ส อยขอ งห น่ วย งาน แล ะ ให้ ได้
สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้อง
ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) กำหนดแผนงานขั้นตอนในการประเมินค่างาน
ขั้นต้นของการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
ความเหมาะสมของวงเงินประมาณกับการใช้งานอาคาร 
 

๑.๒.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงานการเขียนแบบอาคารสิ่งปลูก
สร้าง งานปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมเมื่อผ่านขั้นตอนของ
การออกแบบ การเสนอแบบร่าง และได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก สถาบัน) 
แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการเขียนแบบก่อสร้าง 
เพ่ือให้การดำเนินงานเขียนแบบเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

(๒) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอนในการ
เขียนแบบทางสถาปัตยกรรมอาทิ แปลนพ้ืน แปลง
แสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปด้าน รูปตัด รูปขยายทาง
สถาปัตยกรรม เป็นต้น เพ่ือเป็นการจัดสรรเวลาในการ
ดำเนินงานของแต่ละโครงการให้ไม่เกินระยะเวลาที่
กำหนด 
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(๓) วางแผนขั้นตอนเขียนแบบทางด้านวิศวกรรม 
(นำข้อมูลการกำหนดหรือการออกแบบทางด้าน
วิศวกรรมจากวิศวกรมาทำการเขียนแบบ อาทิ แปลน
โครงสร้างพ้ืน คาน เสา โครงหลังคา แปลงสุขาภิบาล 
เป็นต้น เพื่อเป็นนำมาสรุปเป็นแบบรูปรายการก่อสร้าง
ที่สมบูรณ์และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 

(๔ ) วางแผนแนวทางการก่ อสร้ างและจัดทำ
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลกสร้าง 
เพื่อเป็นคู่มือหรือแนวทางประกอบการสร้าง และ
ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ เปรียบเทียบของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง อาทิ  วิธีการทำงาน 
ข้อกำหนดงานก่อสรร้างด้านต่างๆ กำหนดการเลือกใช้
วัสดุในโครงการก่อสร้าง 
 
 

๑.๒.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) วางแผนขั้นตอนการถอดแบบก่อสร้าง โดยถอด
ออกมาเป็นรายการค่าวัสดุ จากแบบก่อสร้างโดยต้อง
ถอดแบบวัสดุก่อสร้างจากทั้งแบบสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมรวมถึงงานระบบประกอบอาคาร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบรายการค่าวัสดุก่อสร้างของโครงการ
ก่อสร้างได้  

(๒) วางแผนขั้นตอนในการจัดทำรายการค่าวัสดุ 
และค่าแรง ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด ตาม
แบบฟอร์ม ปร.4 เพ่ือสำหรับคำนวณราคาประมาณงาน
ก่อสร้าง ซึ่งเมื่อดำเนินงานระบุวัสดุและค่าแรงลงใน
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) lแล้ว
เสร็จ ในการดำเนินงานถัดไปต้องนำผลรวมของการ
ประมาณราคางานก่อสร้างมาใส่แบบฟอร์ม ปร.5 โดย
แบบฟอร์มนี้จะต้องกำหนดค่า Fx ของงานก่อสร้าง โดย
ยึด เอาหลัก เกณ ฑ์  Fx งานก่อสร้างอาคารมาเป็ น
ตัวกำหนดในการคำนวณหาค่า Fx แล้วจึงสรุปรายการ
ประมาณราคาทั้งหมดในแบบฟอร์ม ปร.6 ทั้งนี้ในการ
ระบุค่าวัสดุและค่าแรงจำต้องเป็นไปตามระเบียบ/
หลักเกณฑ์ การประมาณราคาของหน่วยงานของภาครัฐ  
เพื่อดำเนินการประมาณได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ทาง
ราชการกำหนด 

 

(๓) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอนเขียนแบบ
ทางด้านวิศวกรรม (นำข้อมูลการกำหนดหรือการ
ออกแบบทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรมาทำการเขียน
แบบ อาทิ แปลนโครงสร้างพ้ืน คาน เสา โครงหลังคา 
แปลงสุขาภิบาล เป็นต้น เพื่อเป็นนำมาสรุปเป็นแบบรูป
รายการก่อสร้างที่สมบูรณ์และตรงตามระยะเวลาที่
กำหนด 

(๔) กำหนดแผนงานและวางแผนแนวทางการ
ก่อสร้างและจัดทำรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 
อาคาร สิ่ งปลกสร้าง เพื่ อ เป็นคู่มื อหรือแนวทาง
ประกอบการสร้ าง และประกอบการพิ จารณ า 
ตรวจสอบ เปรียบเทียบของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง อาทิ วิธีการทำงาน ข้อกำหนดงานก่อสรร้างด้าน
ต่างๆ กำหนดการเลือกใช้วัสดุในโครงการก่อสร้าง 
 

๑.๒.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงานและกำหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานถอดแบบก่อสร้าง โดยถอดออกมาเป็น
รายการค่าวัสดุ จากแบบก่อสร้างโดยต้องถอดแบบวัสดุ
ก่อสร้างจากทั้งแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมรวมถึง
งานระบบประกอบอาคารเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
รายการค่าวัสดุก่อสร้างของโครงการก่อสร้างได้  

(๒) กำหนดแผนงานและวางแผน ในการจัดทำ
รายการค่าวัสดุ  และค่าแรง ตามแบบฟอร์มที่ทาง
ราชการกำหนด ตามแบบฟอร์ม ปร.๔ เพ่ือสำหรับ
คำนวณราคาประมาณงานก่อสร้าง ซึ่งเมื่อดำเนินงาน
ระบุวัสดุและค่าแรงลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
(Microsoft Excel) lแล้วเสร็จ ในการดำเนินงานถัดไป
ต้องนำผลรวมของการประมาณราคางานก่อสร้างมาใส่
แบบฟอร์ม ปร.๕ โดยแบบฟอร์มนี้จะต้องกำหนดค่า Fx 

ของงานก่อสร้าง โดยยึดเอาหลักเกณฑ์ Fx งานก่อสร้าง
อาคารมาเป็นตัวกำหนดในการคำนวณหาค่า Fx แล้วจึง
สรุปรายการประมาณราคาทั้งหมดในแบบฟอร์ม ปร.๖ 
ทั้งนี้ในการระบุค่าวัสดุและค่าแรงจำต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การประมาณราคาของหน่วยงาน
ของภาครัฐ  เพ่ือดำเนินการประมาณได้ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด 
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(๓) วางแผนขั้นตอนการจัดทำแบ่งงวดงานงวดเงิน
ของโครงการก่อสร้างโดยการกำหนดระยะเวลาทั้งหมด
ของการดำเนินงานก่อสร้างการแบ่งช่วงการจ่ายเงินของ
โครงการและรายละเอียดของเนื้ องานที่ จะต้อ ง
ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการดำเนินเข้าตรวจงานประจำ
งวดเพ่ือเบิกจ่ายค่าก่อสร้างในแต่ละงวดงาน เพื่อให้
ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
ก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 
 
 

๑.๒.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) วางแผนการปฏิบัติงานควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
ก่อสร้างและเป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยดำเนินงาน
อยู่ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐในการดำเนินโครงการก่อสร้าง  

(๒ ) วางแผนการเลือกใช้วัสดุ -ครุภัณฑ์  ในงาน
ก่อสร้างที่ตอบสนองการใช้งาน ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ในการใช้งานและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยฯ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯรวมถึงตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  

(๓) วางแผนในการปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานใน
การดำเนินงานก่อสร้างโดยดำเนินงานประสานงาน
ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการตรวจการ
จ้างกับทางผู้รับจ้างในกรณีเกิดคำติชมเพื่อดำเนินงาน
แก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเกดประโยชน์ใน
การใช้งานอย่างสูงสุด 

(๔) วางแผนในการปฏิบัติงานจัดทำเอกสารประกอบ
ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของการดำเนินงานก่อสร้าง 
เช่น การจัดทำเอกสารบันทึกการควบคุมงานประจำวัน 
เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอันเนื่องมาจาก
ปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง การทำรายการงานลดงานเพ่ิม
งานก่อสร้างเพื่อเป็นการควบคุมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าใจอาคาร 

 

(๓) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอนการจัดทำ
แบ่งงวดงานงวดเงินของโครงการก่อสร้างโดยการ
กำหนดระยะเวลาทั้งหมดของการดำเนินงานก่อสร้าง
การแบ่งช่วงการจ่ายเงินของโครงการและรายละเอียด
ของเนื้องานที่จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการ
ดำเนินเข้าตรวจงานประจำงวดเพ่ือเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง
ในแต่ละงวดงานเพ่ือให้ควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัย 
 

๑.๒.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงานในการควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
ก่อสร้างและเป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยดำเนินงาน
อยู่ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐในการดำเนินโครงการก่อสร้าง  

(๒) กำหนดแผนงานการเลือกใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ ในงาน
ก่ อ ส ร้ า งที่ ต อ บ ส น อ งก าร ใช้ ง าน  ถู ก ต้ อ งต าม
วัตถุประสงค์ในการใช้งานและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การดำเนินงานก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยฯเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
รวมถึงตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  

(๓) กำหนดแผนงานและวางข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงานก่อสร้างโดย
ดำเนินงานประสานงานให้กับทางมหาวิทยาลัยฯโดย
คณะกรรมการตรวจการจ้างกับทางผู้รับจ้างในกรณีเกิด
คำติชมเพ่ือดำเนินงานแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูป
รายการและเกดประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุด 

(๔) กำหนดแผนงานและกำหนดช่วงระยะเวลาจัดส่ง
จัดทำเอกสารประกอบตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของ
การดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การจัดทำเอกสารบันทึก
การควบคุมงานประจำวัน เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้างอันเนื่องมาจากปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง 
การทำรายการงานลดงานเพ่ิมงานก่อสร้างเพื่อเป็นการ
ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง เกิดความปลอดภัย และความสะดวก
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(๕) วางแผนในการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจ
เรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารสุขลักษณะใน
พ้ืนที่โครงการก่อสร้างรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ที่ อาจจะเกิดขึ้น เพื่ อรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยต้อบุคคลทุก
ฝ่ ายและลดความเสี่ ยงในการเกิดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

(๑) วางแผนในการเข้าใช้พ้ืนที่ วางผังพ้ืนที่การจัด
กิ จ ก รรม  ก ารจั ด ต กแต่ งส ถ าน ที่  ก ารป ระ เมิ น
งบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อให้การ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

(๒) ร่วมวางแผนการจัดตกแต่งสถานที่ตามแบบได้ที่
รับการอนุ มัติจากผู้บ ริห าร โดยกำหนดขอบเขต
ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่ งถ้าหาก
ประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สามารถจัดทำให้
แล้วเสร็จได้ในช่วงเวลาราชการจึงจำเป็นต้องการจัดทำ
บันทึกข้อความขอดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่นอก
เวลาราชการเพื่อให้สถานที่พร้อมต่อการใช้กิจกรรม/
โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

(๓) วางแผนในการปฏิบัติงานจัดตกแต่งสถานที่ตาม
แผนการดำเนิ น งานหากเกิดปัญ หาระหว่างการ
ปฏิบัติงานให้ประสานต่อหัวหน้างานและหน่วยงาน
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้นเพื่อเข้าร่วมปรึกษาและ
หาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

(๔) วางแผนในการจัดเก็บสถานที่หลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมให้เรียบร้อยเพื่อให้สถานที่ในการจัดตกแต่ง
สถานที่นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพในการพร้อมใช้

ในการเข้าใจอาคาร 

(๕) กำหนดแผนงานของโครงการก่อสร้างในการ
ควบคุมและตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้างให้
เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างโดยสรุปรายงานเป็นราย
สัปดาห์/รายเดือน หรือรายงวดเพื่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ทราบถึงความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง 

(๖) กำหนดแผนงานและวางขั้นตอนในการเข้า
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจเรื่องความปลอดภัยใน
การก่อสร้างอาคารสุขลักษณะในพ้ืนที่โครงการก่อสร้าง
รวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อ
รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิด
ความปลอดภัยต้อบุคคลทุกฝ่ายและลดความเสี่ยงใน
การเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 

๑.๒.๖งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

(๑) กำหนดแผนงานการขอเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดวางผัง
พ้ืนที่ การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่  การ
ประเมินงบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ 
เพ่ื อ ให้ ก ารดำ เนิ น งาน กิ จก รรม /โค รงการ  ขอ ง
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

(๒) ร่วมวางแผนและกำหนดแผนงานในการจัด
ตกแต่งสถานที่ตามแบบได้ที่รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
โดยกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินงานแล้ว
เสร็จ ซึ่งถ้าหากประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานไม่
สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จได้ในช่วงเวลาราชการจึง
จำเป็นต้องการจัดทำบันทึกข้อความขอดำเนินงานจัด
ตกแต่งสถานที่นอกเวลาราชการเพื่อให้สถานที่พร้อมต่อ
การใช้กิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

(๓) กำหนดแผนงานในการปฏิบัติงานจัดตกแต่ง
สถานที่ตามแผนการดำเนินงานหากเกิดปัญหาระหว่าง
การปฏิบัติงานให้ประสานต่อหัวหน้างานและหน่วยงาน
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้นเพื่อเข้าร่วมปรึกษาและหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

(๔) กำหนดแผนงานและควบคุมการปฏิบัติงานใน
การจัดเก็บสถานที่หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมให้เรียบร้อย
เพ่ือให้สถานที่ ในการจัดตกแต่งสถานที่นั้นจะต้อง
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งานเหมือนเดิม 
 

๑.๒.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

(๑) วางแผนในการกำหนดการจัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเพื่อวางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
เก็บเรียบเรียงข้อมูลและนำมาประกอบการจัดทำแผน
คำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) วางแผนในการเข้าขอข้อมูลเพ่ือปฏิบัติงานรวม
รวบข้อมูลความต้องการคำขอปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้าง ของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อ
นำมาเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และ
จัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงอาคารสถานที ่

(๓) วางแผนในการปฏิบัติจัดทำคำของบประมาณ
แผ่นดินด้ านที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง การสรุปข้อมูล
ความสำคัญของโครงการก่อสร้าง ความจำเป็นในการ
ก่อสร้าง และเรียบเรียงข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของแต่ละโครงการลงเอกสารตาม
แบบฟอร์มเอกสารหมาย 8 และเอกสารหมายเลข ๘.๑  
เพื่ อ ใช้ เป็ น เอกสารประกอบ ในการจัดส่ งคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งสร้างของมหาวิทยาลัยฯต่อ
สำนักงบประมาณ 

 
 
 

 
 
 

๑.๒.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) วางแผนในการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่
จะต้องมาใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K) ประกอบไปด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญา
จะต้องเป็นลักษณะสัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่
ทางส่วนราชการกำหนด เอกสารการส่งงานของแต่ละ
งวดงานของโครงการก่อสร้าง รายงานประมาณราคา
ของสัญญาจ้างและรายการเปลี่ยนแปลงทั้ งหมด 

กลับมาอยู่ในสภาพในการพร้อมใช้งานเหมือนเดิม 
 

๑.๒.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงานลงในปฏิทินการดำเนินงานจัดทำ
คำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
วางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บข้อมูลและ
เรียบเรียงข้อมูลการจัดทำแผนคำของบประมาณด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ 

(๒) กำหนดแผนงาน ในการรวมรวบข้อมูลความ
ต้องการคำขอปรับปรุง ซ่ อมแซม ก่อสร้าง ของ
ห น่ วย งาน ต่ า งๆภ าย ใน มห าวิท ย าลั ย ฯ โด ย ให้
ข้อเสนอแนะวิธีการในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนำมาเป็น
ฐานข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และจัดลำดับ
ความสำคัญของการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุง
อาคารสถานที่ 

(๓) กำหนดแผนงานในวางแผนในการปฏิบัติจัดทำคำ
ของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ
ตรวจสอบรายการที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างพร้อมทั้ ง
จัดลำดับความสำคัญของที่ดินก่อสร้างประกอบการสรุป
ข้อมูลความสำคัญของโครงการก่อสร้าง ความจำเป็นใน
การก่อสร้าง และเรียบเรียงข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างของแต่ละโครงการลงเอกสาร
ตามแบบฟอร์มเอกสารหมาย ๘ และเอกสารหมายเลข 
๘.๑  เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดส่งคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งสร้างของมหาวิทยาลัยฯต่อ
สำนักงบประมาณ 

 

๑.๒.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑ ) กำหนดแผนงานและให้ คำแนะนำ ในการ
ประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่จะต้องมาใช้ในการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ประกอบไป
ด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะ
สัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการ
กำหนด เอกสารการส่งงานของแต่ละงวดงานของ
โครงการก่อสร้าง รายงานประมาณราคาของสัญญาจ้าง
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เอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง 
เพื่อนำมาประกอบในการคำนวณค่า K ได้ในระยะเวลา
ที่รวดเร็ว 

(๒) วางแผนในการปฏิบัติงานศึกษาเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้
ตรงตามประเภทงานก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้ในการ
คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำ
โดยกระทรวงพาณิชย์เพื่อตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้าง
นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง ( ค่า K )  

(๓) วางแผน ในการปฏิบัติงานคำนวณคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) นั้นจะต้องจัดทำอยู่ใน
รูปแบบเอกสารประกอบไปด้วย เอกสารส่วนแรกเป็น
เอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบรายการคำนวณคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางหน่วยราชการที่
ขอมา ในที่นี้หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
การคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) 
ของทางผู้รับจ้าง และ ผลการคำนวณเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ใน
ตารางเดียวกัน เอกสารส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุ
และเรียบเรียงการดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวัน
เดือนปีในการเริ่มสัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวน
เงินงบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่งงาน
ของแต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่ละงวด
งาน เอกสารส่วนที่สามซึ่ งอาจจะเป็นเอกสารส่วน
สุดท้ายกรณี งานก่อสร้างนั้นไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่
นอกเหนือวงเงินก่อสร้าง จะเป็นเอกสารส่วนรายการ
คำนวณจะระบุสูตรที่ใช้ในการคำนวณและรายการที่ไม่
รวมในการคำนวณค่า K  โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมา
ข้างต้นจะถูกนำไปใช้เพื่อให้การดำเนินงานคำนวณค่า K 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 

และรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้ รับจ้าง เพ่ือนำมา
ประกอบในการคำนวณค่า K ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว 

(๒) กำหนดแผนงานในการปฏิบัติงานศึกษาเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ในการคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K) และให้คำแนะนำในการ การ
เลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภทงาน
ก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้ในการคำนวณตามสูตรที่ใช้
กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์
เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( 
ค่า K )  

(๓) กำหนดแผนงานในการปฏิบัติงานคำนวณคำขอ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) และให้คำแนะนำใน
การจัดทำเอกสารประกอบไปด้วย เอกสารส่วนแรกเป็น
เอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบรายการคำนวณคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางหน่วยราชการที่
ขอมา ในที่นี้หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
การคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) 
ของทางผู้รับจ้าง และ ผลการคำนวณเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ใน
ตารางเดียวกัน เอกสารส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุและ
เรียบเรียงการดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวัน
เดือนปีในการเริ่มสัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงิน
งบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่งงานของ
แต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่ละงวดงาน 
เอกสารส่วนที่สามซึ่งอาจจะเป็นเอกสารส่วนสุดท้าย
กรณีงานก่อสร้างนั้นไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือ
วงเงินก่อสร้าง จะเป็นเอกสารส่วนรายการคำนวณจะ
ระบุสูตรที่ใช้ในการคำนวณและรายการที่ไม่รวมในการ
คำนวณค่า K  โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะ
ถูกนำไปใช้เพื่อให้การดำเนินงานคำนวณค่า K เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามเงื่อนไข 
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๑.๒.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) วางแผนในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่างและ
จัดพิมพ์บันทึกข้อความ แนวนโยบาย ในการดำเนินการ
ต่างๆ เช่น การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การ
ประชุม หรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
หน่วยงานอาคารสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภ าพ  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 

๑.๒.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความ
เสี่ยง  

(๑) วางแผนในการปฏิบัติงานศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเกณฑ์การประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านความเสี่ยง ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน
ความเสี่ยงเป็นปีงบประมาณเพื่อทำให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความ
เสี่ยง 

 (๒) ร่วมวางแผนในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วม
นำเสนอประเด็นความ เสี่ ย งกับบุ คลากรภายใน
หน่วยงานย่อยเพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงของ
หน่ วยงานและนำเสนอประเด็ นความเสี่ ย งของ
หน่วยงานเพ่ือนำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการความ
เสี่ยงประจำสำนักงานอธิการบดี 

(๓) ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานจัดทำแผนความ
เสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความเสี่ยง RM1-3 
ในการกำหนดความเสี่ยงและการให้คะแนนประเด็น
ความเสี่ ยง เพื่ อ เป็นการจัดลำดับความเสี่ ยงของ
หน่วยงานและเป็นข้อมูลในการเลือกประเด็นความเสี่ยง
ทั้งในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการของ
หน่วยงาน 

(๑) กำหนดแผนงานในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ร่างและจัดพิมพ์บันทึกข้อความ แนวนโยบาย ในการ
ดำเนินการต่างๆ เช่น การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
การประชุม หรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ของหน่วยงานอาคารสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 

๑.๒.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
 

(๑) กำหนดแผนงานในการปฏิบัติงานศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเกณฑ์การประเมินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านความเสี่ยง ตามกรอบระยะเวลาในการ
ดำเนิน งานความเสี่ ยงเป็ นปี งบประมาณ และ ให้
คำแนะนำในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยงเพ่ือให้การ
ดำเนินการเป็นไปเกณฑ์งานประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านความเสี่ยง 

 (๒) ร่วมกำหนดแผนงานในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ร่วมนำเสนอประเด็นความเสี่ยงกับบุคลากรภายใน
หน่วยงานย่อยเพ่ือกำหนดประเด็นความเสี่ยงของ
หน่วยงานและนำเสนอประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน
เพื่อนำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงประจำ
สำนักงานอธิการบดี 

(๓) กำหนดแผนงานในการปฏิบัติงานจัดทำแผน
ความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความเสี่ยง 
RM1-3 ในการกำหนดความเสี่ยงและการให้คะแนน
ประเด็นความเสี่ยง เพื่อเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของ
หน่วยงานและเป็นข้อมูลในการเลือกประเด็นความเสี่ยง
ทั้งในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ 
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๑.๒.๑๑ งานตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

(๑) ร่วมวางแผนในการศึกษาเกณฑ์และรวบรวม
ข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือ
พันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯที่ ได้มอบหมายโดยงาน
อาคารสถานที่ได้รับมอบหมายงานในการดูแลซ่อมบำรุง
ด้ านอาคารสถานที่ และพัฒ นาสิ่ งแวดล้อมเข้ าสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อศึกษาขั้นตอนและศึกษาหรือ
ค้นหาแนวทาง วิธีการ ในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒ ) ร่วมวางแผน ในการประชุม  วางแผนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯร่วมกับบุคลากรใน
หน่วยงานเพื่อร่วมระดมหาแนวทางการดำเนินงานใน
การปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) ร่วมวางแผนปฏิบัติงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย โดยงานอาคารสถานที่
ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่
และสิ่ งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯการพัฒนา
มหาวิท ยาลั ยสู่ มห าวิท ยาลั ยสี เขี ย ว เพื่ อ ให้ การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 
 

๑.๒.๑๑ งานตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

(๑) ร่วมวางแผนในการศึกษาเกณฑ์และรวบรวม
ข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือ
พันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯและให้คำแนะนำโดยงาน
อาคารสถานที่ได้รับมอบหมายงานในการดูแลซ่อมบำรุง
ด้ านอาคารสถานที่ และพัฒ นาสิ่ งแวดล้อมเข้ าสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือศึกษาขั้นตอนและศึกษาหรือ
ค้นหาแนวทาง วิธีการ ในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) ร่วมวางแผนในการประชุม กำหนดแผนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯร่วมกับบุคลากรใน
หน่วยงานเพ่ือร่วมระดมหาแนวทางการดำเนินงานใน
การปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) กำหนดแผนปฏิบัติงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย โดยงานอาคารสถานที่
ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่
และสิ่ งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯการพัฒนา
มหาวิท ยาลั ยสู่ มห าวิท ยาลั ยสี เขี ย ว เพื่ อ ให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

 

 
ด้านประสานงาน 

๑.๓.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

(๑) ประสานงานเจ้าหน้าที่หรือคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่ก่อนเข้าสำรวจพ้ืนที่เพื่อรับฟังความคิดหรือ
ข้อเสนอแนะหรือความต้องการในการปรับปรุงพ้ืนที่ 
ซ่อมแซม ต่อเติมหรือก่อสร้างใหม่ จากเจ้าหน้าที่หรือ
คณาจารย์ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 

ด้านประสานงาน 

๑.๓.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) ประสานงานกับคณาจารย์ผู้ที่ เกี่ยวข้องให้
ค วาม เห็ น  แล ะอธิบ ายถึ งแน วท างก ารส ำรวจ 
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ กำหนดขอบเขตในการ
สำรวจ เพ่ือทำความเข้าใจที่ตรงกันในการสำรวจเพ่ือจัด
ทำงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมพ้ืนที่อาคาร/โครงการ และ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้อาคาร 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นการดำเนินงานสำรวจ การกำหนด
ช่วงเวลา ระบุพื้นท่ีโดยสังเขปในการออกสำรวจเพ่ือจำ
ทำโครงการในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
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๑.๓.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน
ภายในหน่วยงาน เพื่ อให้ทิศทางการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความ
ถูกต้องทั้งทางด้านงานสถาปัตยกรรม 

(๒) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ดังกล่าวเพื่อเป็นการทำความเข้าใจรูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 

๑.๓.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้าง 

(๑ ) ป ระสาน งานการทำงาน ร่วมกัน ระหว่ าง
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมกับช่างเขียนแบบในการ
ดำเนินงานจัดทำแบบก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๒) ให้รายละเอียดและคำแนะรายละเอียดของงาน
สถาปัตยกรรมต่อช่างเขียนแบบเพื่อให้งานเขียนแบบ
ถูกต้องตามแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
 
 

๑.๓.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน
ภายในหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องในการ
จัดทำประมาณราคางานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ ์

 
 

๑.๓.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน
ก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของโครงการ
นั้นๆ เพื่ อรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างตาม
แผนงานก่อสร้างของโครงการนั้นๆ 

(๒) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ควบคุม
งานก่อสร้างกับทางผู้รับจ้างเพื่อให้การดำเนินงาน
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการและตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

 

๑.๓.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน
ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความคิดเห็นและคำแนะนำ
แนวทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเป็นไปใน
รูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เกิดความถูกต้อง ปลอดภัย
และสามารถใช้งานได้จริง 

(๒) ให้คำแนะนำและให้ความคิดเห็นรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลทางสถาปัตยกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ
คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการ
แนะนำและการทำความ เข้ าใจรูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๑.๓.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานและให้ความคิดเห็นการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมกับช่างเขียน
แบบในการดำเนินงานจัดทำแบบก่อสร้างเพ่ือให้เป็นไป
ตามการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างเพ่ือให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้าง เกิดความปลอดภัย
ถูกต้องตามแนวทางของงานสถาปัตยกรรม 
 

๑.๓.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑ ) ประสานงานและให้ความคิดเห็น  ในการ
ดำเนินงานจัดทำงานประมาณราคา สร้างความเข้าใจใน
การจัดทำประมาณราคาระหว่างทีมงานเพ่ือจัดทำ
ประมาณราคางานก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบที่
กำหนด 

๑.๓.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑ ) ประสานงานและให้ ความคิด เห็ น ในการ
ดำเนินงานก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้รับ
จ้างดำเนินงานก่อสร้าง และทีมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งานดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปแผนการดำเนินงาน
ก่อสร้าง 

(๒) ประสานงานและให้ความคิดเห็น ในการดำงาน
ก่อสร้างต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้าง เพ่ือสร้างความเข้าใจในแบบรูปรายการงาน
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(๓) ประสางานการทำงานระหว่างทีมงานทั้งภายใน
และภายนอกหน่ วยงาน เพื่ อประสานงานให้การ
ดำเนินงานก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุ และ
ระเบียนที่ทางราชการกำหนดไว้ 

(๔) ชี้แจงและให้รายละเอียดของการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้ทั้งทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เจ้าของพ้ืนที่ทราบถึง
รายละเอียดโครงการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวก
ต่อผู้รับจ้างก่อสร้างเข้าดำเนินงานก่อสร้าง 

 
 
 
 

๑.๓.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

(๑) ประสานงานกับเจ้าของโครงการในการจัดงาน
เพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการในการเข้า
จัดพื้นที ่

(๒) ประสานงานกับผู้ดูแลพ้ืนที่เพื่อขอเข้าใช้พ้ืนที่ใน
การดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 

๑.๓.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานสำรวจความต้องการกับคณะและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ความต้องการในการจัดทำคำของบประมาณด้านที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนในการจัดทำคำขอ
งบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
คณาจารย์ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและสามารถกรอก
รายละเอียดได้ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นจำเป็นต้องมีการ
จัดทำตัวอย่างการกรอกรายละเอียด 

 
 
 

ก่อสร้างและวางแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน 

(๓) ประสานงานและให้ความคิดเห็นการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานก่อสร้าง 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงาน
ก่อสร้างสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานก่อสร้างที่
กำหนด 

(๔) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้ทั้งทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เจ้ าของพ้ืนที่ ทราบถึง
รายละเอียดโครงการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวก
ต่อผู้รับจ้างก่อสร้างเข้าดำเนินงานก่อสร้าง 
 

๑.๓.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

(๑) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำ ชี้แจง แนะนำวิธีการ
ดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานระหว่างทีมงานเพื่อ
วางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามเวลา
ที่กำหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำ ในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานจัดกิจกรรมและ
สามารถดำเนิน งานจัดกิจกรรมได้แล้ ว เสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 

๑.๓.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานร่วมกันกับหน่วยงาน คณะ ศูนย์
สำนักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เพื่อ
สำรวจความต้องการในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
ก่อสร้าง งานด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ให้ข้อคิด เห็นและแนะนำรายละเอียดและ
ขั้นตอน ในการจัดทำคำของบประมาณที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างแก่ทีมงานภายในหน่วยงานและบุคลากร
ภายนอกหน่ วยงาน เพื่ อสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินงานจัดทำคำขอแผนงบประมาณด้านที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
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๑.๓.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑ ) ติดต่ อประสานงานกับบุ คลากรภายนอก
หน่วยงานและแจ้งความประสงค์ ในการขอความ
อนุ เค ร าะห์ จั ด ห า เอ ก ส ารที่ จ ำ เป็ น ต้ อ งมี เพื่ อ
ประกอบการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K ) 

(๒) ติดต่อประสานงานกับบุคลากรจากทางสำนัก
งบประมาณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ก่อนการนำเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 

๑.๓.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงาน
เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือและ
เอกสารทางราชการ 

(๒ ) ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายนอก
หน่วยงานในงานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
เพื่อให้สามารถดำเนินงานแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด
ภายในหนังสือเอกสารทางราชการได้อย่างทันต่อการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความ
เสี่ยง  

(๑ ) ต่อต่อประสานงานกับบุคลากรผู้ มีความรู้
ความสามารถในการให้ข้อมูลด้านเกณฑ์การประเมิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง ตามกรอบ
ระ ย ะ เว ล า ใน ก า รด ำ เนิ น ง าน ค ว าม เสี่ ย ง เป็ น
ปีงบประมาณเพื่อทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจใน
การดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความเสี่ยง 

๑.๓.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นระหว่างทีมงาน
เพ่ือดำเนินงานรวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการคำนวณ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK) และให้ข้อแนะนำในการ
เลือกใช้สูตรในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่าK) เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องในการดำเนินงานการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK)   

(๒) ประสานงานและให้ข้อแนะนำในการดำเนินงาน
จัดทำ ชี้แจงวิธีการคำนวณค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่าK) ต่อบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานคำนวณค่าเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่าK) 

 

๑.๓.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการของ
หน่วยงาน 

(๑) ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่าง
และจัดพิมพ์บันทึกข้อความ แนวนโยบาย ในการ
ดำเนินการต่างๆ เช่น การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
การประชุม หรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ของหน่วยงานอาคารสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

(๒) ติดต่อประสานงานและให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ
กับบุคลากรภายนอกหน่วยงานในงานรับ-ส่งหนังสือและ
เอกสารทางราชการเพื่อให้สามารถดำเนินงานแจ้งให้
ทราบถึงรายละเอียดภายในหนังสือเอกสารทางราชการ
ได้อย่างทันต่อการดำเนินงาน 

 

๑.๓.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง  
 

(๑) ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านความเสี่ยง ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน
ความเสี่ยงเป็นปีงบประมาณเพื่อทำให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความ
เสี่ยง 
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 (๒) ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานเพ่ือเข้าร่วม
การประชุมในการระดมความคิดเห็นในการนำเสนอ
ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในการปฏิบัติงานของ
เพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานและ
นำเสนอประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานเพ่ือนำไป
นำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงประจำสำนักงาน
อธิการบดี 

(๓ ) ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานในการ
ปฏิบัติงานจัดทำแผนความเสี่ยงของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มความเสี่ยง RM ๑-๓ ในการกำหนดความ
เสี่ยงและการให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง เพื่อเป็นการ
จัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานและเป็นข้อมูลในการ
เลือกประเด็นความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและระดับ
มหาวิทยาลัยฯ 
 

๑.๓.๑๑ งานตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

(๑) ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อทราบ
ถึงเกณฑ์การดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือ
พันธ์กิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  

(๒) ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานในการประชุม 
วางแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ
ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อร่วมระดมหาแนว
ทางการดำเนินงานในการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว 

(๓) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่ อให้การดำเนินงานที่ ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (๒) ประสานงานและดำเนินงานในบทบาทให้ความ
คิดเห็น ให้คำแนะนำ ภายในทีมงานเพ่ือสร้างความรู้
ความเช้าใจกับการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ภายในการปฏิบัติงานของเพื่อกำหนดประเด็นความ
เสี่ยงของหน่วยงานและนำเสนอประเด็นความเสี่ยงของ
หน่วยงานเพ่ือนำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการความ
เสี่ยงประจำสำนักงานอธิการบดี 

(๓) ประสานงานและให้ข้อแนะนำระหว่างทีมงานใน
การปฏิบัติงานจัดทำแผนความเสี่ยงของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มความเสี่ยง RM ๑-๕ ในการกำหนดความ
เสี่ยงและการให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการดำเนินงานในการกำหนดประเด็น
ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงตามแผนงานบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 

๑.๓.๑๑ งานตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

(๑) ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน
เพื่อทราบและวิเคราะห์เกณฑ์การดำเนินงานของตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กำแพงเพชรที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กำแพงเพชร  

(๒) ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นระหว่างทีมงานใน
การประชุม  วางแผนการดำเนิ น งานตั วชี้ วัดของ
มหาวิทยาลัยฯร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อร่วม
ระดมหาแนวทางการดำเนินงานในการปรับปรุง
ซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
การเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
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ด้านบริการ 

๑.๔.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาคารสถานที่เพ่ือ
น ำม า เป็ น ฐ าน ข้ อ มู ล พ้ื น ที่ บ ริ เวณ ภู มิ ป ระ เท ศ 
รายละเอียดต่างๆ อาทิ ที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มี
อยู่เดิม ค่าความต่างของระดับพ้ืนที่ ตำแหน่งของต้นไม้ 
สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ทางน้ำธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน 
เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

(๒) การจัดเก็บข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมในกรณีที่
จะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม รวบรวม
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดรายละเอียด
โครงการทางสถาปัตยกรรมหลักรวมทั้งการออกแบบ
วางผังประเภทต่างๆและการเสนอโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ 

(๓) การจัดเก็บข้อมูลปฏิบัติ  ลักษณะพ้ืนที่ที่ จะ
ก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้าง
อาคาร เพื่อใหก้ารดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 

 
 
 
 

๑.๔.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑ ) ให้ คำปรึกษา แนะนำเบื้ องต้น  เผยแพร่  
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านสถาปัตยกรรม งานปรับปรุง
ต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความต้องการใช้สอย
ของเจ้าของโครงการ(คณะ สำนัก สถาบัน) เพื่อให้การ
ดำเนินงานออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
เจ้าของโครงการ 

(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น ความรู้ ทางด้าน
สถาปัตยกรรม รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพ่ือให้
ผู้ รับ บริการเกิ ดความรู้ ค วาม เข้ า ใจที่ ต รงกันกับ
ผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณในการ
ก่อสร้าง 

ด้านบริการ 

๑.๔.๑  งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ-เขียน
แบบ 

(๑) ให้คำปรึกษา  แนะนำ ในการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานแก่ทีมงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขียนแบบ 
เพ่ือให้ทีมงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขียนแบบ
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

วิธีการ 

(๒) ตอบปัญหาและช้ีแจง ในการกำหนดขอบเขตการ
สำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งในกรณีพ้ืนที่ก่อสร้างใหม่ 
และพ้ืนที่ก่อสร้างต่อเติมจากอาคารเดิมเพ่ือสร้างเพ่ือให้
เกิดความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
ก่อสร้าง 

(๓) จัดทำเอกสารทางวิชาการ โดยสรุปรายละเอียด
โครงการก่อสร้าง และสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานที่ดินสิ่งก่อสร้างของโครงการก่อสร้างเพ่ือ
จำทำเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการในการเผยแพร่
ข้อมูลด้านงานอาคารสถานที ่

(๔) ให้บริการวิชาการ ด้านข้อมูลพ้ืนฐานอาคาร
สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และ
ให้บริการวิชาการในการบริหารงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
 

๑.๔.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ งานออกแบบอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูล
ความต้องการใช้สอยของเจ้าของโครงการ(คณะ สำนัก 
สถาบัน) เพ่ือให้การดำเนินงานออกแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ ถูกต้องตามข้อ
กฎหมาย และเกิดความปลอดภัยในการเข้าใช้อาคาร 

(๒) ตอบปัญหา ให้ข้อชี้แจง และให้คำแนะนำแนว
ทางการแก้ปัญหาต่อเจ้าของโครงการก่อสร้างในการ
นำเสนอโครงการก่อสร้างต่อเจ้าของโครงการ เพ่ือ
พิจารณาว่าถู กต้องตามข้อมูลความต้องการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
งานก่อสร้าง  
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๑.๔.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้าง 

(๑) ให้คำแนะนำ วิธีการในการปฏิบัติงานเขียนแบบ
อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมเมื่อ
ผ่านขั้นตอนของการออกแบบ การเสนอแบบร่าง และ
ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก 
สถาบัน) แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการเขียนแบบ
ก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเขียนแบบถูกต้องตาม
ความต้องการของผู้ใช้อาคาร 

(๒) ให้คำแนะนำในการอ่านแบบทางสถาปัตยกรรม
อาทิ แปลนพ้ืน แปลงแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปด้าน 
รูปตัด รูปขยายทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น เพื่อเป็น
ข้อมูลในการทำความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรมกับ
ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 

(๓) ให้คำแนะนำรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 
อาคาร สิ่ งปลกสร้าง เพื่ อ เป็นคู่มือหรือแนวทาง
ประกอบการสร้ าง และประกอบการพิจารณ า 
ตรวจสอบ เปรียบเทียบของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง อาทิ วิธีการทำงาน ข้อกำหนดงานก่อสรร้างด้าน
ต่างๆ กำหนดการเลือกใช้วัสดุในโครงการก่อสร้าง 
 
 
 

๑.๔.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ให้คำแนะนำงานถอดแบบก่อสร้าง โดยถอด
ออกมาเป็นรายการค่าวัสดุ จากแบบก่อสร้างโดยต้อง
ถอดแบบวัสดุก่อสร้างจากทั้งแบบสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมรวมถึงงานระบบประกอบอาคารเพื่อให้ได้ถึง
ปริมาณวัสดุทั้งหมดที่ต้องใช้ในการก่อก่อสร้างอาคาร 
อย่างถูกต้องตามแนวทางท่ีทางราชการกำหนด 

(๓ ) จัดทำข้อมูลประกอบ ในการวิ เคราะห์ งาน
ออกแบบผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ กลุ่ม
อาคาร ชุมชนและเมือง การจัดรูปที่ดิน ให้ชุมชนน่าอยู่
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับความต้องการ
พ้ืนที่ใช้สอยของหน่วยงานและให้ได้สถาปัตยกรรมที่มี
ความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ ถ่ายทอดเป็นเอกสารในสื่อ
ต่างๆ  

 

๑.๔.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้าง 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้  วิธีการในการ
ปฏิบัติงานเขียนแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุง
ต่อเติมซ่อมแซมเมื่อผ่านขั้นตอนของการออกแบบ การ
เสนอแบบร่าง และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ
โครงการ (คณะ สำนัก สถาบัน) แล้วจึงนำข้อมูล
เหล่านั้นไปทำการเขียนแบบก่อสร้าง เพื่ อให้การ
ดำเนินงานเขียนแบบถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้
อาคาร 

(๒) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ในการอ่านแบบ
ทางสถาปัตยกรรมอาทิ แปลนพ้ืน แปลงแสดงตำแหน่ง
ที่ตั้งอาคาร รูปด้าน รูปตัด รูปขยายทางสถาปัตยกรรม 
เป็นต้น เพื่ อเป็นข้อมูลในการทำความเข้าใจแบบ
สถาปัตยกรรมกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้  รายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลกสร้าง เพื่อเป็น
คู่มือหรือแนวทางประกอบการสร้าง และประกอบการ
พิจารณา ตรวจสอบ เปรียบเทียบของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง อาทิ วิธีการทำงาน ข้อกำหนดงานก่อสร
ร้างด้านต่างๆ กำหนดการเลือกใช้วัสดุในโครงการ
ก่อสร้าง 
 

๑.๔.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้  งานถอดแบบ
ก่อสร้าง โดยถอดออกมาเป็นรายการค่าวัสดุ จากแบบ
ก่อสร้างโดยต้องถอดแบบวัสดุก่อสร้างจากทั้งแบบ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมรวมถึงงานระบบประกอบ
อาคารเพื่อให้ได้ถึงปริมาณวัสดุทั้งหมดที่ต้องใช้ในการ
ก่อก่อสร้างอาคาร อย่างถูกต้องตามแนวทางที่ทาง
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(๒) ให้คำแนะนำในการจัดทำรายการค่าวัสดุ และ
ค่าแรง ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด ตาม
แบบฟอร์ม ปร.๔ เพ่ือสำหรับคำนวณราคาประมาณ
งานก่อสร้าง ซึ่งเมื่อดำเนินงานระบุวัสดุและค่าแรงลงใน
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) lแล้ว
เสร็จ ในการดำเนินงานถัดไปต้องนำผลรวมของการ
ประมาณราคางานก่อสร้างมาใส่แบบฟอร์ม ปร.๕ โดย
แบบฟอร์มนี้จะต้องกำหนดค่า Fx ของงานก่อสร้าง โดย
ยึด เอาหลักเกณฑ์  Fx งานก่อสร้างอาคารมาเป็ น
ตัวกำหนดในการคำนวณหาค่า Fx แล้วจึงสรุปรายการ
ประมาณราคาทั้งหมดในแบบฟอร์ม ปร.๖ ทั้งนี้ในการ
ระบุค่าวัสดุและค่าแรงจำต้องเป็นไปตามระเบียบ/
หลักเกณฑ์ การประมาณราคาของหน่วยงานของ
ภาครัฐ  เพื่อนำมาเป็นราคากลางในการจัดหาผู้รับจ้าง
ในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย 

(๓) ให้คำแนะนำในการงานจัดทำแบ่งงวดงานงวดเงิน
ของโครงการก่อสร้างโดยการกำหนดระยะเวลาทั้งหมด
ของการดำเนินงานก่อสร้างการแบ่งช่วงการจ่ายเงินของ
โครงการและรายละเอียดของเนื้ องานที่ จะต้ อง
ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการดำเนินเข้าตรวจงาน
ประจำงวดเพ่ือเบิกจ่ายค่าก่อสร้างในแต่ละงวดงาน
เพื่อให้ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนงานก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

๑.๔.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) ให้คำแนะนำในการควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
ก่อสร้างและเป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยดำเนินงาน
อยู่ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐในการดำเนินโครงการก่อสร้าง  

(๒) ให้คำแนะนำในการควบคุมการใช้วัสดุในงาน
ก่อสร้างให้เป็นตามแบบรูปรายการ รายการประกอบ
แบบที่ระบุตามสัญญาจ้างในการก่อสร้างอาคารนั้น

ราชการกำหนด 

(๒) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้  ในการจัดทำ
รายการค่าวัสดุ  และค่าแรง ตามแบบฟอร์มที่ทาง
ราชการกำหนด ตามแบบฟอร์ม ปร.๔ เพ่ือสำหรับ
คำนวณราคาประมาณงานก่อสร้าง ซึ่งเมื่อดำเนินงาน
ระบุวัสดุและค่าแรงลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
(Microsoft Excel) lแล้วเสร็จ ในการดำเนินงานถัดไป
ต้องนำผลรวมของการประมาณราคางานก่อสร้างมาใส่
แบบฟอร์ม ปร.๕ โดยแบบฟอร์มนี้จะต้องกำหนดค่า Fx 

ของงานก่อสร้าง โดยยึดเอาหลักเกณฑ์ Fx งานก่อสร้าง
อาคารมาเป็นตัวกำหนดในการคำนวณหาค่า Fx แล้วจึง
สรุปรายการประมาณราคาทั้งหมดในแบบฟอร์ม ปร.๖ 
ทั้งนี้ในการระบุค่าวัสดุและค่าแรงจำต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การประมาณราคาของหน่วยงาน
ของภาครัฐ  เพื่อนำมาเป็นราคากลางในการจัดหาผู้รับ
จ้ า ง ใน ก า รด ำ เนิ น งาน ก่ อ ส ร้ า งอ าค า รภ าย ใน
มหาวิทยาลัย 

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ในการงานจัดทำ
แบ่งงวดงานงวดเงินของโครงการก่อสร้างโดยการ
กำหนดระยะเวลาทั้งหมดของการดำเนินงานก่อสร้าง
การแบ่งช่วงการจ่ายเงินของโครงการและรายละเอียด
ของเนื้องานที่จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการ
ดำเนินเข้าตรวจงานประจำงวดเพ่ือเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง
ในแต่ละงวดงานเพื่อให้ควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัย 
 

๑.๔.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ในการควบคุมการ
ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ของโครงการก่อสร้างและเป็นไปตามแบบรูปรายการ 
โดยดำเนินงานอยู่ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐในการดำเนินโครงการก่อสร้าง  

(๒) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ในการควบคุมการ
ใช้วัสดุในงานก่อสร้างให้ เป็นตามแบบรูปรายการ 
รายการประกอบแบบที่ระบุตามสัญญาจ้างในการ
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เพื่อให้การก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไปตามแบบรูป
รายการที่กำหนด  

(๓ ให้ ค ำแน ะน ำ ใน การผู้ ป ระสาน งาน ใน การ
ดำเนินงานก่อสร้างโดยดำเนินงานประสานงานให้กับ
ทางมหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างกับ
ทางผู้รับจ้างในกรณีเกิดคำติชมเพื่อดำเนินงานแก้ไขให้
ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเกดประโยชน์ในการใช้
งานอย่างสูงสุด 

(๔) ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบตลอด
ระยะเวลาสัญญาจ้างของการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น 
การจัดทำเอกสารบันทึกการควบคุมงานประจำวัน 
เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอันเนื่องมาจาก
ปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง การทำรายการงานลดงานเพ่ิม
งานก่อสร้างเพื่อเป็นการควบคุมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าใจอาคาร 

(๕) ให้คำแนะนำการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของ
งานก่อสร้างโดยสรุปรายงานเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน 
หรือรายงวดเพื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง 

(๖) ให้คำแนะนำการตรวจเรื่องความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างอาคารสุขลักษณะในพ้ืนที่ โครงการก่อสร้าง
รวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อ
รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิด
ความปลอดภัยต้อบุคคลทุกฝ่ายและลดความเสี่ยงใน
การเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 
 
 

๑.๔.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

(๑) ให้คำแนะนำงานออกแบบการใช้พ้ืนที่ วางผัง
พ้ืนที่ การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่  การ
ประเมินงบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ 
เพื่ อ ให้การดำเนิ น งานกิ จกรรม /โครงการ  ของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณได้ 

 

ก่อสร้างอาคารนั้นเพื่อให้การก่อสร้างอาคารถูกต้อง
เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด  

(๓ ) ให้ ค ำป รึกษ า ถ่ ายทอดความรู้  ในการผู้
ประสานงานในการดำเนินงานก่อสร้างโดยดำเนินงาน
ประสานงานให้กับทางมหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างกับทางผู้รับจ้างในกรณีเกิดคำติชม เพื่อ
ดำเนินงานแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเกด
ประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุด 

(๔) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำเอกสาร
ประกอบตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของการดำเนินงาน
ก่อสร้าง เช่น การจัดทำเอกสารบันทึกการควบคุมงาน
ประจำวัน เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอัน
เนื่องมาจากปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง การทำรายการ
งานลดงานเพ่ิมงานก่อสร้างเพื่อเป็นการควบคุมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เกิดความปลอดภัย และความสะดวกในการ
เข้าใจอาคาร 

(๕) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุปรายงานเป็นราย
สัปดาห์/รายเดือน หรือรายงวดเพื่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ทราบถึงความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง 

(๖) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้  การตรวจเรื่อง
ความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารสุขลักษณะในพื้นที่
โครงการก่อสร้างรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่
อาจจะเกิดข้ึนเพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยต้อบุคคลทุกฝ่ายและลด
ความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 

๑.๔.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ งานออกแบบการ
ใช้ พ้ืนที่  วางผังพ้ืนที่การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่ง
สถานที่  การประเมินงบประมาณในการดำเนินจัด
ตกแต่งสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และสามารถควบคุมวงเงินงบประมาณได้ 
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(๒) ให้คำแนะนำร่วมวางแผนการจัดตกแต่งสถานที่
ตามแบบได้ที่รับการอนุมัติจากผู้บริหาร โดยกำหนด
ขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งถ้า
หากประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สามารถ
จัดทำให้แล้วเสร็จได้ในช่วงเวลาราชการจึงจำเป็น
ต้องการจัดทำบันทึกข้อความขอดำเนินงานจัดตกแต่ง
สถานที่นอกเวลาราชการเพื่อให้สถานที่พร้อมต่อการใช้
กิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

(๓ ) ให้คำแนะนำในการจัดตกแต่งสถานที่ตาม
แผนการดำเนิ น งานหากเกิดปัญ หาระหว่างการ
ปฏิบัติงานให้ประสานต่อหัวหน้างานและหน่วยงาน
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้นเพื่อเข้าร่วมปรึกษาและ
หาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

(๔) ให้คำแนะนำในการดูแลและควบคุมการจัดเก็บ
สถานที่หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมให้เรียบร้อย เพื่อให้
สถานที่ในการจัดตกแต่งสถานที่นั้นจะต้องกลับมาอยู่ใน
สภาพในการพร้อมใช้งานเหมือนเดิม 
 
 
 
 

๑.๔.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

(๑) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้างเพ่ือวางแผนช่ วงระยะเวลาในการ
ดำเนินงานเก็บข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อนำมา
ประกอบการจัดทำแผนคำของบประมาณด้านที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

(๒) จัดเก็บและรวมรวบข้อมูลเบื้องต้นในด้านความ
ต้องการคำขอปรับปรุง ซ่ อมแซม ก่อสร้าง ของ
หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อนำมาเป็น
ฐานข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และจัดลำดับ
ความสำคัญของการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุง
อาคารสถานที ่

(๓) ให้คำแนะนำการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การสรุปข้อมูลความสำคัญ
ของโครงการก่อสร้าง ความจำเป็นในการก่อสร้าง และ

(๒) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และวางแผนการ
จัดตกแต่งสถานที่ตามแบบได้ที่ รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหาร โดยกำหนดขอบเขต
ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งถ้าหากประเมิน
ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สามารถจัดทำให้แล้ว
เสร็จได้ในช่วงเวลาราชการจึงจำเป็นต้องการจัดทำ
บันทึกข้อความขอดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่นอก
เวลาราชการเพื่อให้สถานที่พร้อมต่อการใช้กิจกรรม/
โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ การจัด
ตกแต่งสถานที่ตามแผนการดำเนินงานหากเกิดปัญหา
ระหว่างการปฏิบัติงานให้ประสานต่อหัวหน้างานและ
หน่วยงานเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้น เพื่อเข้าร่วม
ปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

(๔) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ การ
ควบคุมการจัดเก็บสถานที่หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมให้
เรียบร้อยเพื่อให้สถานที่ในการจัดตกแต่งสถานที่นั้น
จะต้ อ งกลั บ มาอยู่ ใน สภ าพ ในการพ ร้อม ใช้ งาน
เหมือนเดิม 
 

๑.๔.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ ในการ
จัดทำปฏิทินการดำเนินงานจัดทำคำของบประมาณ
แผ่นดินด้านที่ดินและสิ่ งก่อสร้างเพ่ือวางแผนช่วง
ระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บข้อมูลและเรียบเรียง
ข้ อมู ล เพื่ อน ำมาป ระกอบการจั ดท ำแผนคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) พัฒนาข้อมูล ให้บริการวิชาการในด้านความ
ต้องการคำขอปรับปรุ ง ซ่ อมแซม ก่อสร้าง ของ
หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาเป็น
ฐานข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และจัดลำดับ
ความสำคัญของการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุง
อาคารสถานที่ 

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ การจัดทำ
คำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การ
สรุปข้อมูลความสำคัญของโครงการก่อสร้าง ความ
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เรียบเรียงข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของแต่ละโครงการลงเอกสารตามแบบฟอร์ม
เอกสารหมาย 8 และเอกสารหมายเลข ๘.๑  เพื่อใช้
เป็นเอกสารประกอบในการจัดส่งคำของบประมาณด้าน
ที่ ดิ น และสิ่ งส ร้ า งของมห าวิท ยาลั ยฯต่ อส ำนั ก
งบประมาณ 

(๔) ปฏิบัติงานรายงานและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลด้านคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

๑.๔.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จะต้องมาใช้ในการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ประกอบไป
ด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะ
สัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการ
กำหนด เอกสารการส่งงานของแต่ละงวดงานของ
โครงการก่อสร้าง รายงานประมาณราคาของสัญญาจ้าง
และรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง เพื่ อนำมา
ประกอบในการคำนวณค่าค่าตามสูตรที่ส่วนราชการ
กำหนด 

(๒) ให้คำแนะนำ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในการ
คำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภทงาน
ก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้ในการคำนวณตามสูตรที่ใช้
กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์
เพื่ อตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( 
ค่า K )  

(๓) ให้คำแนะนำวิธีการคำนวณคำขอเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K ) นั้นจะต้องจัดทำอยู่ในรูปแบบ
เอกสารประกอบไปด้วย เอกสารส่วนแรกเป็นเอกสาร
แบบสรุปเปรียบเทียบรายการคำนวณคำขอเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางหน่วยราชการที่ขอมา 
ในที่นี้หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การ
คำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของ
ทางผู้รับจ้าง และ ผลการคำนวณเงินชดเชยค่างาน

จำเป็นในการก่อสร้าง และเรียบเรียงข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างของแต่ละโครงการลง
เอกสารตามแบบฟอร์มเอกสารหมาย 8 และเอกสาร
หมายเลข ๘.๑  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดส่งคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่ งสร้างของ
มหาวิทยาลัยฯต่อสำนักงบประมาณ 

(๔) ปฏิบัติงานรายงานและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลด้านคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

๑.๔.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ให้คำปรึกษา แนะแนวแนวทางการรวบรวม
ข้อมูลที่จะต้องมาใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K) และถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการ
ดำเนินงานคำนวณการตรวจสอบค่างเนชดเชยงาน
ก่อสร้าง(ค่า K)ประกอบไปด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดย
สัญญาจะต้องเป็นลักษณะสัญญาแบบปรับได้ตาม
ระเบียบที่ทางส่วนราชการกำหนด เอกสารการส่งงาน
ของแต่ละงวดงานของโครงการก่อสร้า ง รายงาน
ประมาณราคาของสัญญาจ้างและรายการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด เอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างของทาง
ผู้รับจ้าง เพื่อนำมาประกอบในการคำนวณค่าค่าตาม
สูตรที่ส่วนราชการกำหนด 

(๒) ให้คำแนะนำการศึกษาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ใน
การคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า 
K) การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภท
งานก่อสร้าง โดยดัชนีราคาท่ีใช้ในการคำนวณตามสูตรที่
ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำโดยกระทรวง
พาณิชย์และพัฒนาข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าโครงการ
ก่อสร้างนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K )  

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวิธีการ
คำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) นั้น
จะต้องจัดทำอยู่ในรูปแบบเอกสารประกอบไปด้วย 
เอกสารส่วนแรกเป็นเอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบ
รายการคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) 
ของทางหน่ วย ราชการที่ ขอม า ใน ที่ นี้ ห ม ายถึ ง
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ก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ใน
ตารางเดียวกัน เอกสารส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุและ
เรียบเรียงการดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวัน
เดือนปีในการเริ่มสัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงิน
งบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่งงานของ
แต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่ละงวดงาน 
เอกสารส่วนที่สามซึ่งอาจจะเป็นเอกสารส่วนสุดท้าย
กรณีงานก่อสร้างนั้นไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือ
วงเงินก่อสร้าง จะเป็นเอกสารส่วนรายการคำนวณจะ
ระบุสูตรที่ใช้ในการคำนวณและรายการที่ไม่รวมในการ
คำนวณค่า K  โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะ
ถูกนำไปใช้เพื่ อให้การตรวจสอบเอกสารคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ของทางส่วนงานสำนัก
งบประมาณในการตรวจสอบเพ่ือดำเนินงานตามคำขอ
ของหน่วยงาน 

(๔) จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการคำนวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อหัวหน้างานโดยต้องลง
นามลงในกระดาษผลคำนวณค่า K ทุกแผ่น พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบการคำนวณ เพื่อนำรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัยฯลงนามและดำเนินงานส่งไปยังงาน
กองแผนของมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 

๑.๔.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างและจัดพิมพ์บันทึก
ข้อความ แนวนโยบาย ในการดำเนินการต่างๆ เช่น 
การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การประชุม หรืองาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานอาคาร
สถานที่  เพื่ อให้การดำเนินงานเป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

(๒) ให้คำแนะนำการนำเสนอหนังสือที่ ร่างต่อ
หัวหน้างานเพื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของ
วัตถุประสงค์ของการนำเสนองาน การตรวจสอบ
ตัวอักษรและการใช้คำในการพิมพ์หนังสือจากหัวหน้า
งาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การคำนวณคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้รับจ้าง และ 
ผลการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของ
ทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ในตารางเดียวกัน เอกสาร
ส่ วนที่ สองเป็ น เอกสารที่ ระบุ และเรียบ เรียงการ
ดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวันเดือนปีในการเริ่ม
สัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงินงบประมาณใน
การก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่งงานของแต่ละงวดงาน
และวงเงินงบประมาณในแต่ละงวดงาน เอกสารส่วนที่
สามซึ่งอาจจะเป็นเอกสารส่วนสุดท้ายกรณีงานก่อสร้าง
นั้นไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือวงเงินก่อสร้าง จะ
เป็นเอกสารส่วนรายการคำนวณจะระบุสูตรที่ใช้ในการ
คำนวณและรายการที่ไม่รวมในการคำนวณค่า K  โดย
เอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกนำไปใช้เพื่อให้
การตรวจสอบเอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K ) ของทางส่วนงานสำนักงบประมาณในการ
ตรวจสอบเพื่อดำเนินงานตามคำขอของหน่วยงาน 

(๔) ตอบปัญหา ให้ข้อชี้แจง และให้คำแนะนำแนว
ทางการแก้ปัญหาในการคำนวณเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและถูกต้องในการคำนวณตามระเบียบที่ทาง
หน่วยงานราชการกำหนด  
 

๑.๔.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการของ
หน่วยงาน 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และแนะนำ
เกี่ ย ว กั บ ก าร ร่ า งแ ล ะจั ด พิ ม พ์ บั น ทึ ก ข้ อ ค ว าม 
แนวน โยบาย ในการดำเนิ นการต่ างๆ เช่น  การ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การประชุม หรืองานอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานอาคาร
สถานที่  เพื่ อ ให้การดำเนินงาน เป็ น ไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

(๒) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และแนะนำ
นำเสนอหนังสือที่ ร่างต่อหัวหน้างาน เพื่ อผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์ของการ
นำเสนองาน การตรวจสอบตัวอักษรและการใช้คำใน
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(๓) ให้คำแนะนำวิธีการจัดส่งหนังสือและเอกสาร
ทางราชการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทาง
มหาวิทยาลัยฯเพื่อให้การดำเนินงานหนังสือราชการ
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(๔) ให้คำแนะนำรับส่งหนังสือของหน่วยงานโดยไป
รับหนังสือจากหน่วยงานธุรการและตรวจสอบหนังสือ
เข้าจากทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯเพื่อ
ก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความ
เสี่ยง  

(๑) ให้คำแนะนำและรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานความเสี่ยงเป็น
ปีงบประมาณเพื่อทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจใน
การดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความเสี่ยง 

 (๒) ให้คำแนะนำการเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมนำเสนอ
ประเด็นความเสี่ยงกับบุคลากรภายในหน่วยงานย่อย
เพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานและ
นำเสนอประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานเพ่ือนำไป
นำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงประจำสำนักงาน
อธิการบดี 

(๓) แนะแนว ถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนความ
เสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความเสี่ยง RM1-3 
ในการกำหนดความเสี่ยงและการให้คะแนนประเด็น
ความเสี่ ยง เพื่ อ เป็นการจัดลำดับความเสี่ ยงของ
หน่วยงานและเป็นข้อมูลในการเลือกประเด็นความเสี่ยง
ทั้งในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ 

การพิมพ์หนังสือจากหัวหน้างาน 

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และแนะนำจัดส่ง
หนั งสือและเอกสารทางราชการ ผ่ านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่ อให้การ
ดำเนินงานหนังสือราชการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

(๔) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และแนะนำรับส่ง
หนังสือของหน่วยงานโดยไปรับหนังสือจากหน่วยงาน
ธุรการและตรวจสอบหนั งสื อ เข้ าจากทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯเพื่อก่อให้เกิดความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

 

(๕) ตอบปัญหา ให้ข้อชี้แจง และให้คำแนะนำแนว
ทางการแก้ปัญหาในการดำเนินงานการรับ-ส่งหนังสือ
และเอกสารจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องในการ
ดำเนินงานธุรการ  
 

๑.๔.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง  
(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาข้อมูล

ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกณฑ์การประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง ตามกรอบ
ระ ย ะ เว ล า ใน ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ค ว าม เสี่ ย ง เป็ น
ปีงบประมาณเพื่อทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจใน
การดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความเสี่ยง 

 (๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น ในการเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือร่วมนำเสนอประเด็นความเสี่ยงกับ
บุคลากรภายในหน่วยงานย่อย เพื่อกำหนดประเด็น
ความเสี่ยงของหน่วยงานและนำเสนอประเด็นความ
เสี่ยงของหน่วยงานเพ่ือนำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ความเสี่ยงประจำสำนักงานอธิการบดี 

(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น จัดทำแผน
ความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความเสี่ยง 
RM1-3 ในการกำหนดความเสี่ยงและการให้คะแนน
ประเด็นความเสี่ยง เพื่อเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของ
หน่วยงานและเป็นข้อมูลในการเลือกประเด็นความเสี่ยง
ทั้งในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ 
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(๔) ให้คำแนะนำดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงตาม
แผนการจัดความเสี่ยงเพื่อเกิดการปฏิบัติงานโดยอาจจะ
ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากประเด็นนั้นๆ 

(๕) ให้คำแนะนำการรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความเสี่ยงทั้งใน
ระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่ อให้
คณะกรรมการความเสี่ยงทั้งระดับสำนักและระดับ
มหาวิทยาลัยฯทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนความเสี่ยงที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๔.๑๑ งานตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

(๑) ให้คำแนะนำการศึกษาเกณฑ์และรวบรวมข้อมูล
การดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจ
ของมหาวิทยาลัยฯที่ได้มอบหมายโดยงานอาคารสถานที่
ได้รับมอบหมายงานในการดูแลซ่อมบำรุงด้านอาคาร
สถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
เพื่อศึกษาขั้นตอนและศึกษาหรือค้นหาแนวทาง วิธีการ 
ในการดำเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายของตัวชี้วัดที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานประชุม วาง
แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯร่วมกับ
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อร่วมระดมหาแนวทางการ
ดำเนินงานในการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓ ) ให้ คำแนะนำดำเนิ น งานตามตั วชี้ วั ดของ
มหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย โดยงานอาคารสถานที่
ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่
และสิ่ งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯการพัฒนา
มหาวิท ยาลั ยสู่ มห าวิท ยาลั ยสี เขี ย ว เพื่ อ ให้ การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

(๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น ดำเนินงาน
ควบคุมความเสี่ยงตามแผนการจัดความเสี่ยงเพื่อเกิด
การปฏิบัติงานโดยอาจจะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ประเด็นนั้นๆ 

(๕) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น รายงาน
ค ว าม ก้ า ว ห น้ า ก า รด ำ เนิ น งาน ค ว าม เสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและ
ระดับมหาวิทยาลัยฯเพื่อให้คณะกรรมการความเสี่ยงทั้ง
ระดั บ ส ำนั กและระดั บ มห าวิท ยาลั ยฯทราบถึ ง
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่
กำหนด 

(๖) ตอบปัญหา ให้ข้อชี้แจง และให้คำแนะนำแนว
ทางการแก้ปัญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านความเสี่ยงทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัยฯเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  
 

๑.๔.๑๑ งานตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น เกณฑ์และ
รวบ รวมข้ อมู ล การด ำ เนิ น งาน ของตั วชี้ วั ด ต าม
ยุทธศาสตร์หรือ พันธ์กิ จของมหาวิทยาลั ยฯที่ ได้
มอบหมายโดยงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมายงานใน
การดูแลซ่อมบำรุงด้านอาคารสถานที่และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อศึกษาขั้นตอน
และศึกษาหรือค้นหาแนวทาง วิธีการ ในการดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒ ) ให้ คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้ อคิด เห็ น  การ
ดำเนินงานประชุม วางแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อร่วม
ระดมหาแนวทางการดำเนินงานในการปรับปรุง
ซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
การเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓ ) ให้ คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้ อคิด เห็ น  การ
ดำเนินงานตามตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯที่ ได้รับ
มอบหมาย โดยงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมายใน
การดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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(๔) ให้คำแนะนำการสรุปผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำรอบไตรมาส
ต่อหัวหน้างานเพื่อให้หัวหน้างานทราบถึงความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
 
 

ภายในมหาวิทยาลัยฯการพัฒนามหาวิทยาลั ยสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

(๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น การสรุปผล
การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็น
ประจำรอบไตรมาสต่อหัวหน้างานเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ
ทราบถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

(๕) ตอบปัญหา ให้ข้อชี้แจง และให้คำแนะนำแนว
ทางการแก้ปัญหาในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
มหาวิทยาลัยฯกำหนดทั้งในระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัยฯเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯให้บรรลุตาม
แนวนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด  
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๒.๑ คุณภาพของงาน 

   ๒.๑.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

(๑) ปฏิบัติงานสำรวจพ้ืนที่โครงการก่อสร้างทั้งพ้ืนที่
ภายในบริเวณโครงการก่อสร้างและภายนอกบริเวณ
โครงการก่อสร้าง สำรวจรายละเอียดต่างๆ อาทิ ที่ตั้ง
ของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ค่าความต่างของ
ระดับพ้ืนที่ ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 
ทางน้ำธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน ในกรณีที่ จะต้อง
ออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม รวบรวมข้อมูล 
ศึกษา วิ เคราะห์ เพ่ื อ เป็ นข้อมูล ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ก่อให้เกิดความสอดคล้อง ถูกต้อง
แม่นยำและเหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารเดิมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อาคารได้ 

(๒) ปฏิบัติงานศึกษารายละเอียด ลักษณะพ้ืนที่ที่จะ
ก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้อาคาร
หรือสถานที่ รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
กฎหระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางที่ ในท้องถิ่น
จังหวัดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย รวมถึง
การก่อสร้างในพ้ืนที่รัศมีของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์เพ่ือให้
งานออกแบบอาคารสถานที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายใน
การก่อสร้างอาคารสถานที่และการดำเนินงานตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานอย่างสูงสุด 

 

๒.๑ คุณภาพของงาน 

   ๒.๑.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

(๑) ตรวจสอบเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนรายละเอียดของพ้ืนที่ตั้งของโครงการ 
พ้ืนที่โดยรอบของโครงการ ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูก
สร้างข้างเคียง ทางน้ำธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน เพ่ือเป็น
ข้ อ มู ล ใน ก า ร แ น ะ น ำ แ น ว ท า งก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ และรองรับ
ความต้องการการใช้อาคารของผู้ใช้อาคาร 

(๒) วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม
เพ่ือคำนวณโครงสร้างและออกแบบอาคารให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารเดิมเพ่ือให้การ
สำรวจพ้ืนที่นั้นให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ก่อสร้างนั้นซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนบริบทของอาคารเดิมและ
ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งานได้ดี
ยิ่งขึ้นจากการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
(๓) ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน พ้ืนที่ของ
อาคาร สภาพอากาศของพ้ืนที่ตั้งพร้อมทั้งให้คำแนะนำ
ในการวางทิศทางของตัวอาคาร เพื่อให้อาคารสามารถมี
สภาพสภาวะน่าสบาย สภาวะน่าอยู่ และคำนึงถึงการใช้
พลังงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสิ่ งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน และตอบสนองการใช้อาคารของผู้ใช้อาคาร 

(๔) ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนการใช้ข้อ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับงานออกแบบ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พ้ื นที่ บ างที่ ในท้ อ งถิ่ น จั งห วั ดตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการก่อสร้างในพ้ืนที่รัศมีของ
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์เพ่ือให้งาน 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
 
 
 

๒.๑.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ปฏิบัติงานออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งาน
ปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความต้องการ
ใช้สอยของผู้ใช้อาคาร เพ่ือให้การดำเนินงานออกแบบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้อาคารรวมถึงสามารถ
ช่วยลดหรือแก้ปัญหาของอาคารอันเกิดมาจากความ
เสื่อมของสภาพอาคารให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการและเกิดความพึงพอใจต้อผู้ใช้อาคาร 

(๒) ปฏิบัติงานจัดทำแบบร่างและนำเสนอต่อผู้ใช้
อาคาร เพ่ือพิจารณาแบบร่างของอาคารร่วมกันว่า
ถูกต้องและตรงกับความต้องการในการใช้อาคารเพ่ือให้
อาคารที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซม
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งาน
อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๓) ปฏิบัติ งานออกแบบผังสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพ้ืนที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้ง
การจัดรูปที่ดิน ให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยของ
หน่วยงานและให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม 
ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ปฏิบัติงานประเมินค่างานขั้นต้นของการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมอาคารเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมอาคาร ซึ่งจะสามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้าง 

(๑) ปฏิบัติงานเขียนแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งาน
ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมเมื่อผ่านขั้นตอนของการ
ออกแบบ การเสนอแบบร่าง และได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก สถาบัน) แล้วจึงนำ  

ออกแบบอาคารสถานที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายในการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ 
๒.๑.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑ ) วิ เคราะห์ งานออกแบบสถาปั ตยกรรมการ
ดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนในกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ และให้ข้อคิดเห็น
และแนวทางแก้ไขในกรณีซ่อมแซมและหรือปรับปรุงต่อ
เติมอาคารเดิม เพ่ือตอบสนองประโยชน์ของการใช้
อาคารสถานที่ให้ตรงตามความต้องการและสามารถเกิด
ประโยชน์ในการใช้งานอาคารสถานที่ได้อย่างสูงสุด 

(๒) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แบบร่างก่อนการนำเสนอต่อ
เจ้าของโครงการ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
แบบร่างโครงการ การปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้างใหม่
นั้ นครอบคลุมตามความต้องการของผู้ ใช้อาคาร 
สามารถแก้ไขปัญหาของอาคารได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การเข้าใช้อาคารและการควบคุมวงเงินงบประมาณใน
อยู่ในกรอบที่กำหนด 

(๓) ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนการวางผังอาคาร และการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ กลุ่ม
อาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน ให้ชุมชน
น่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยของหน่วยงานและให้ได้
สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมและ สอดคล้องตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนการประเมินค่างานขั้นต้นของ
การก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารว่าเป็นไปตามรูปแบบ
ในการออกแบบงานทางสถาปัตยกรรมและรวมถึงการ
ประเมินค่างานด้านสาธารณูปการและงานระบบของ
อาคาร 
 

๒.๑.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้าง 

(๑) ให้แนวทางการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และวิธีการเขียนแบบแบบ
อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมตาม  
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ข้อมูลเหล่านั้นไปทำการเขียนแบบก่อสร้าง เพ่ือให้

การดำเนินงานเขียนแบบถูกต้องตามความต้องการ
ของผู้ใช้อาคาร 

(๒) เขียนแบบทางสถาปัตยกรรมอาทิ แปลนพ้ืน 
แปลงแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปด้าน รูปตัด รูป
ขยายทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น เพ่ือเป็นเกิดความ
ถูกต้องในการคำนวณรายการประมาณราคางาน
ก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

(๓) เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม (นำข้อมูลการ
กำหนดหรือการออกแบบทางด้านวิศวกรรมจาก
วิศวกรมาทำการเขียนแบบ อาทิ แปลนโครงสร้างพ้ืน 
คาน เสา โครงหลังคา แปลงสุขาภิบาล เป็นต้น เพ่ือ
เป็นเกิดความถูกต้องในการคำนวณรายการประมาณ
ราคางานก่อสร้างและจำทำแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง 

(๔) จัดทำรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง อาคาร 
สิ่งปลกสร้าง เพ่ือเป็นคู่มือหรือแนวทางประกอบการ
สร้ า ง  แล ะป ระกอบ การ พิ จ ารณ า ต รวจสอบ 
เปรียบเทียบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาทิ 
วิธีการทำงาน ข้อกำหนดงานก่อสรร้างด้านต่างๆ 
กำหนดการเลือกใช้วัสดุในโครงการก่อสร้าง ให้เกิด
ความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ในการจัดทำ
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ปฏิบัติงานถอดแบบก่อสร้าง โดยถอดออกมาเป็น
รายการค่าวัสดุ จากแบบก่อสร้างโดยต้องถอดแบบวัสดุ
ก่อสร้างจากทั้ งแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
รวมถึงงานระบบประกอบอาคารโดยกรองรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มการประมาณราคา ปร.๑ – ปร.๓ ให้  

รูปแบบโครงสร้างในงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
ในการแก้ ไขปัญ หาของงานก่อสร้าง เพ่ื อให้ การ
ดำเนินงานเขียนแบบได้ถูกต้องตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ตรวจและพิจารณาการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน งานเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรม  แปลนพ้ืน แปลงแสดงตำแหน่งที่ตั้ง
อาคาร รูปด้าน รูปตัด รูปขยายทางสถาปัตยกรรม และ
การกำหนดวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพ่ือความถูกต้อง
และการพิจารณาลงนามรับรองแบบของอาคารของ
ภายในหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

(๓) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่ างถูกต้อง ครบถ้วน  การเขียนแบบทางด้ าน
วิศวกรรม (นำข้อมูลการกำหนดหรือการออกแบบ
ทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรมาทำการเขียนแบบ อาทิ 
แปลนโครงสร้างพ้ืน คาน เสา โครงหลังคา แปลง
สุขาภิบาล เป็นต้น เพ่ือความถูกต้องตามมาตรฐานงาน
ก่อสร้างและตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้าง
อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

(๔) ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  การจัดทำ
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
การกำหนดการเลือกใช้วัสดุ ร่วมไปถึงการร่างขอบเขต
งานก่อสร้าง (TOR) ในการเป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของ
ผู้รับจ้าง เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้างงานก่อสร้างของคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาและเป็นแนวทางการเลือกใช้วัสดุภายใน
โครงการก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงานของโครงการก่อสร้างนั้นๆ 
 

๒.๑.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทบทวนรายการถอด
แบบโครงการก่อสร้างทั้งส่วนของงานสถาปัตยกรรม
และงานวิศวกรรมเพ่ือควบคุมรายละเอียดของรายงาน
ก่อสร้างให้มีถูกต้อง ความปลอดภัย ครอบคลุม และ
สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารที่ก่อสร้างได้ทันทีท่ีแล้ว  
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้ได้ถึงปริมาณวัสดุทั้งหมดที่

ต้องใช้ในการก่อก่อสร้างอาคาร  

(๒) ปฏิบัติงานจัดทำรายการค่าวัสดุ และค่าแรง ตาม
แบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด ตามแบบฟอร์ม ปร.๔ 
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพ่ือสำหรับคำนวณราคา
ประมาณงานก่อสร้าง 

ซึ่งเมื่อดำเนินงานระบุวัสดุและค่าแรงลงในโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) lแล้วเสร็จ ใน
การดำเนินงานถัดไปต้องนำผลรวมของการประมาณ
ราคางานก่ อสร้ างมาใส่ แบบฟอร์ม  ป ร .๕  โดย
แบบฟอร์มนี้จะต้องกำหนดค่า Fx ของงานก่อสร้าง 
โดยยึดเอาหลักเกณฑ์ Fx งานก่อสร้างอาคารมาเป็น
ตัวกำหนดในการคำนวณหาค่า Fx แล้วจึงสรุปรายการ
ประมาณราคาทั้งหมดในแบบฟอร์ม ปร.๖ ทั้งนี้ในการ
ระบุค่าวัสดุและค่าแรงจำต้องเป็นไปตามระเบียบ/
หลักเกณฑ์ การประมาณราคาของหน่วยงานของ
ภาครัฐ  เพ่ือนำมาเป็นราคากลางในการจัดหาผู้รับจ้าง
ในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย 

(๓ ) ปฏิบั ติ งานจัดทำแบ่ งงวดงานงวดเงินของ
โครงการก่อสร้างโดยการกำหนดระยะเวลาทั้งหมดของ
การดำเนินงานก่อสร้างการแบ่งช่วงการจ่ายเงินของ
โครงการและรายละเอียดของเนื้ องานที่ จะต้อง
ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการดำเนินเข้าตรวจงาน
ประจำงวดเพ่ือเบิกจ่ายค่าก่อสร้างในแต่ละงวดงานให้
เกิดความถูกต้องตามแนวทางของการก่อสร้างเพ่ือให้
ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
ก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

๒.๑.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) ปฏิบัติงานในการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง
และเป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยดำเนินงานอยู่
ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐในการดำเนินโครงการก่อสร้าง  

เสร็จงานก่อสร้างและเป็นไปตามรายการก่อสร้างตาม
วัตถุของงานก่อสร้าง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ทางราชการ 

(๒) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  รายละเอียดการจัดทำ
ประมาณราคา การกำหนดราคาวัสดุและค่าแรงของงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางภาครัฐ โดยใน
การกำหนดราคากลางนั้นจะต้องอ้างอิงราคาจากทั้ง
ราคาพาณิชย์จังหวัดหากมีส่วนเนื้องานที่ปรากฏราคา
กลางขอราคาพาณิชย์จังหวัดนั้นจะต้องใช้ราคาจาก
จั งห วั ด ใกล้ เคี ย งท ดแท น  ทั้ งนี้ ใน ส่ วน ขอ งการ
กำหนดการใช้   Factor Xของงานก่อสร้างนั้นต้อง
เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้
กำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณผลค่า Factor X 
กับโครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การดำเนินงานกำหนดราคา
กลางถูกต้องตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ ของหน่วยงาน
ราชการกำหนด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทาง
ราชการ 

(๓) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การแบ่ง
งวดงานงวดเงินของโครงการก่อสร้างรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการก่อสร้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนใน
การก่อสร้าง ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานก่อสร้างเพ่ือใช้อาคารก่อน จึงจำเป็นต้องมี
การจัดลำดับที่ถูกต้องของงานก่อสร้างและลำดับ
ความสำคัญในการก่อสร้างซึ่งต้องตรงกับแผนการ
จ่ าย เงินของมหาวิทยาลั ยฯ  เป็ น การกำกับ การ
ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างของ
การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับทางราชการ 
 

๒.๑.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) วางแผนการควบคุมการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การดำเนินงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
ก่อสร้างและเป็นไปตามแบบรูปรายการและกรอบ
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง โดยดำเนินงานอยู่ภายใต้  
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(๒) ปฏิบัติงานในการควบคุมการใช้วัสดุในงาน

ก่อสร้างให้เป็นตามแบบรูปรายการ รายการประกอบ
แบบที่ระบุตามสัญญาจ้างในการก่อสร้างอาคารนั้น
เพ่ือให้การก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไปตามแบบรูป
รายการที่กำหนด 

(๓) ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงาน
ก่อสร้างโดยดำเนิ น งานประสานงานให้ กับทาง
มหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างกับทาง
ผู้รับจ้างในกรณีเกิดคำติชมเพ่ือดำเนินงานแก้ไขให้
ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเกดประโยชน์ในการใช้
งานอย่างสูงสุด 

(๔ ) ปฏิ บั ติ งานจัดทำเอกสารประกอบตลอด
ระยะเวลาสัญญาจ้างของการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น 
การจัดทำเอกสารบันทึกการควบคุมงานประจำวัน 
เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอันเนื่องมาจาก
ปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง การทำรายการงานลดงาน
เพ่ิมงานก่อสร้างเพ่ือเป็นการควบคุมและตรวจสอบ
การดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิด
ความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าใช้อาคาร 

(๕) ปฏิบัติงานทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
ก่อสร้างโดยสรุปรายงานเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน 
หรือรายงวดเพ่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการให้
ถูกต้องตามระยะเวลาที่แผนงานก่อสร้างที่กำหนด 

(๖) ปฏิบัติงานตรวจเรื่องความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างอาคารสุขลักษณะในพ้ืนที่โครงการก่อสร้างให้
เกิดความถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติ ในงาน
ก่อสร้าง และรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดทั้งต่อ
ผู้ปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่ พ้ืนที่โดยรอบ และ การรักษา
สิ่งแวดล้อมและบริบทของพ้ืนที่ข้างเคียงในการก่อสร้าง
อาคาร  

 

ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐใน
การดำเนินโครงการก่อสร้าง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับทางราชการ 

(๒) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้าง
ให้เป็นตามแบบรูปรายการ รายการประกอบแบบที่ระบุ
ตามสัญญาจ้าง และคำนึกคุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้ใน
งานก่อสร้างเพ่ือให้การก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไป
ตามแบบรูปรายการที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับทางราชการ 

(๓) เป็นผู้ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาหากเกิด
เหตุขัดข้องในการดำเนินงานก่อสร้าง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยดำเนินงาน
ประสานงานให้กับทางมหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างกับทางผู้รับจ้างในกรณีเกิดคำติชมเพ่ือ
ดำเนินงานแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเกด
ประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุด 

(๔) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  การ
จัดทำเอกสารประกอบตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของ
การดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การจัดทำเอกสารบันทึก
การควบคุมงานประจำวัน เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้างอันเนื่องมาจากปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง 
การทำรายการงานลดงานเพ่ิมงานก่อสร้างเพ่ือเป็นการ
ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง เกิดความปลอดภัย และความสะดวก
ในการเข้าใจอาคาร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ทางราชการ 

(๕) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รายงานความก้าวหน้าของงาน
ก่อสร้างโดยสรุปรายงานเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน หรือ
รายงวด และสรุปความคืบหน้าของงานก่อสร้างว่า
เป็นไปตามงานการก่อสร้างหรือไม่เพ่ือนำเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับทางราชการ 
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๒.๑.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

(๑) ปฏิบัติงานงานออกแบบการใช้พ้ืนที่ วางผังพ้ืนที่
การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่ การประเมิน
งบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและสามารถประหยัด
งบประมาณได ้

(๒) ปฏิบัติงานร่วมวางแผนการจัดตกแต่งสถานที่ตาม
แบบได้ที่ รับการอนุมัติจากผู้บริหาร โดยกำหนด
ขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งถ้า
หากประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สามารถ
จัดทำให้แล้วเสร็จได้ในช่วงเวลาราชการจึงจำเป็น
ต้องการจัดทำบันทึกข้อความขอดำเนินงานจัดตกแต่ง
สถานที่นอกเวลาราชการเพ่ือให้สถานที่พร้อมต่อการใช้
กิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

(๓ ) ปฏิบั ติ งานจัดตกแต่งสถานที่ ตามแผนการ
ดำเนินงานหากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานให้
ประสานต่อหัวหน้างานและหน่วยงานเจ้าภาพในการ
จัดกิจกรรมนั้นเพ่ือเข้าร่วมปรึกษาและหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาร่วมกันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงานอย่างสูงสุด 

(๔) ปฏิบัติงานดูแลและควบคุมการจัดเก็บสถานที่
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมให้เรียบร้อยเพ่ือให้สถานที่ใน
การจัดตกแต่งสถานที่นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพใน
การพร้อมใช้งานเหมือนเดิม ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

(๖) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  เรื่องความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างอาคารสุขลักษณะในพ้ืนที่โครงการก่อสร้าง
รวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เพื่อให้
ก่อเกิดความปลอดภัยต่อบุคคลทุกฝ่ายและลดความ
เสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
 

๒.๑.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

(๑) ให้คำแนะนำในการออกแบบการใช้พ้ืนที่ วางผัง
พ้ืนที่ การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่  การ
ประเมินงบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ 
เพ่ื อ ให้ ก ารดำเนิ น งาน กิ จกรรม /โครงการ  ของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณได้  เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

(๒) ให้คำแนะนำการจัดตกแต่งสถานที่ตามแบบได้ที่
รับการอนุมัติ จากผู้ บริห าร โดยกำหนดขอบเขต
ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่ งถ้าหาก
ประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สามารถจัดทำให้
แล้วเสร็จได้ในช่วงเวลาราชการจึงจำเป็นต้องการจัดทำ
บันทึกข้อความขอดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่นอก
เวลาราชการเพ่ือให้สถานที่พร้อมต่อการใช้กิจกรรม/
โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

(๓) ควบคุมและติดตามการจัดตกแต่งสถานที่ตาม
แผนการดำเนิ น งานหากเกิดปัญ หาระหว่างการ
ปฏิบัติงานให้ประสานต่อหัวหน้างานและหน่วยงาน
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้นเข้าร่วมปรึกษาและหา
แนวทางในการแก้ปัญ หาร่วมกัน  เพื่ อก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

(๔) ดูแลและควบคุมการจัดเก็บสถานที่หลังจากเสร็จ
สิ้นกิจกรรมให้เรียบร้อยโดยสถานที่ในการจัดตกแต่ง
สถานที่นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพในการพร้อมใช้
งานเหมือนเดิม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทาง
ราชการ 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
๒.๑.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

(๑) ปฏิบัติงานจัดทำปฏิทินการดำเนินงานจัดทำคำ
ของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
วางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน เก็บข้อมูล
และเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือนำมาประกอบการจัดทำแผน
คำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ปฏิบัติงานรวมรวบข้อมูลความต้องการคำขอ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ของหน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยฯเพ่ือนำมาเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ 
เขียนแบบ และจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารสถานที่  ก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(๓) ปฏิบัติจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง การสรุปข้อมูลความสำคัญของ
โครงการก่อสร้าง ความจำเป็นในการก่อสร้าง และ
เรียบเรียงข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของแต่ละโครงการลงเอกสารตามแบบฟอร์ม
เอกสารหมาย ๘ และเอกสารหมายเลข ๘.๑  เพ่ือใช้
เป็นเอกสารประกอบในการจัดส่งคำของบประมาณด้าน
ที่ ดิ น และสิ่ งส ร้ า งของมหาวิท ยาลั ยฯต่ อส ำนั ก
งบประมาณ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(๔) ปฏิบัติงานรายงานและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลด้านคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

๒.๑.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงานปฏิทินการดำเนินงานจัดทำคำขอ
งบประมาณแผ่นดินด้านที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างเพ่ือ
วางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บข้อมูลและ
เรียบเรียงข้อมูลเพ่ือนำมาประกอบการจัดทำแผนคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดลำดับความสำคัญในการ
ดำเนินงาน เกิดความสะดวกในการพิจารณาคำขอ
งบประมาณ 

(๒) ตรวจสอบข้อมูลความต้องการคำขอปรับปรุง 
ซ่ อมแซม  ก่ อสร้ าง ของหน่ วยงานต่ างๆภ ายใน
มหาวิทยาลัยฯเพ่ือนำมาเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ 
เขียนแบบ และจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดถูกต้อง
ในการดำเนินงานและตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงาน 

(๓) ตรวจสอบและให้คำแนะนำข้อมูลในการจัดทำคำ
ของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การ
สรุปข้อมูลความสำคัญของโครงการก่อสร้าง ความ
จำเป็นในการก่อสร้าง และเรียบเรียงข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างของแต่ละโครงการ  
เพ่ื อ ใช้ เป็ น เอกสารประกอบ ในการจั ดส่ งค ำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งสร้างของมหาวิทยาลัยฯต่อ
สำนักงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้พิจารณา
คำของบประมาณ ความคุ้มค่า งบประมาณ และ
ระยะเวลาในการดำเนิน  
(๔ ) ให้คำปรึกษาในการเข้ าร่วมการชี้ แจงคำขอ

งบประมาณด้านที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างทั้ งในระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ ต่อคณะกรรมการ
การจัดสรรงบประมาณของรัฐ สำนักงบประมาณ 
เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
นั้นๆ 

 
 
 
 

 



41 
 

ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
๒.๑.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลที่จะต้องมาใช้ในการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ประกอบไป
ด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะ
สัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการ
กำหนด เอกสารการส่งงานของแต่ละงวดงานของ
โครงการก่อสร้าง รายงานประมาณราคาของสัญญา
จ้างและรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง เพ่ือนำมา
ประกอบในการคำนวณค่าค่าตามสูตรที่ส่วนราชการ
กำหนด ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(๒) ปฏิบัติงานศึกษาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการ
คำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภทงาน
ก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้ในการคำนวณตามสูตรที่ใช้
กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์
เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( 
ค่า K )  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(๓ ) ปฏิบัติ งานคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) นั้นจะต้องจัดทำอยู่ในรูปแบบเอกสาร
ประกอบไปด้วย เอกสารส่วนแรกเป็นเอกสารแบบสรุป
เปรียบเทียบรายการคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางหน่วยราชการที่ขอมา ในที่นี้
หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การคำนวณ
คำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้
รับจ้าง และ ผลการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง  
( ค่า K ) ของทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ในตาราง
เดียวกัน เอกสารส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุและเรียบ
เรียงการดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวันเดือนปี
ในการเริ่มสัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงิน
งบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่งงาน
ของแต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่ละงวด 

๒.๑.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการใช้ข้อมูลที่
จะต้องมาใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า 
K) ประกอบไปด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้อง
เป็นลักษณะสัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วน
ราชการกำหนด เอกสารการส่งงานของแต่ละงวดงาน
ของโครงการก่อสร้าง รายงานประมาณราคาของสัญญา
จ้างและรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นเอกสาร
ประกอบในการพิจารณาเบื้องต้นในการดำเนินงานการ
ตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามหลักการและหลักเกณฑ์ใน
การคำนวณค่าเงินชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๒) ตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการคำนวณ
การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) และการ
พิจารณาการเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตาม
ประเภทงานก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้ในการคำนวณ
ตามสูตรที่ ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำโดย
กระทรวงพาณิชย์เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั้น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ( ค่า K ) เพื่อประโยช์สูงสุดให้กับทางราชการ 
(๓) ตรวจสอบและติดตามพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการ
คำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) นั้น
จะต้องจัดทำอยู่ในรูปแบบเอกสารประกอบไปด้วย 
เอกสารส่วนแรกเป็นเอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบ
รายการคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
ของทางหน่ วย ราชการที่ ขอม า ใน ที่ นี้ ห ม ายถึ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การคำนวณคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้รับจ้าง และ 
ผลการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของ
ทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ในตารางเดียวกัน เอกสาร
ส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุและเรียบเรียง 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
เอกสารส่วนที่สามซึ่งอาจจะเป็นเอกสารส่วนสุดท้าย

กรณีงานก่อสร้างนั้นไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือ
วงเงินก่อสร้าง จะเป็นเอกสารส่วนรายการคำนวณจะ
ระบุสูตรที่ใช้ในการคำนวณและรายการที่ไม่รวมในการ
คำนวณค่า K  โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะ
ถูกนำไปใช้เพ่ือให้การตรวจสอบเอกสารคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ของทางส่วนงานสำนัก
งบประมาณในการตรวจสอบเพ่ือดำเนินงานตามคำขอ
ของหน่ วยงาน  ก่อให้ เกิดประสิทธิภ าพ ในการ
ดำเนินงาน 

(๔) ปฏิบัติงานรายงานผลการคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อหัวหน้างานโดยต้องลงนามลง
ในกระดาษผลคำนวณค่า K ทุกแผ่น พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานประกอบการคำนวณ เพ่ือนำรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยฯลงนามและดำเนินงานส่งไปยังงานกอง
แผนของมหาวิทยาลัยฯ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 

๒.๑.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่างและจัดพิมพ์บันทึก
ข้อความ แนวนโยบาย ในการดำเนินการต่างๆ เช่น 
การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การประชุม หรืองาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานอาคาร
สถานที่  ดำเนินงานเป็นไปด้ วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

(๒) ปฏิบัติงานนำเสนอหนังสือที่ร่างต่อหัวหน้างาน
เพ่ือผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์
ของการนำเสนองาน การตรวจสอบตัวอักษรและการใช้
คำในการพิมพ์หนังสือจากหัวหน้างาน 
 

 

การดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวันเดือนปีใน
การเริ่ มสัญ ญ าก่ อสร้าง วัด เปิ ดซอง จำนวน เงิน
งบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่งงานของ
แต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่ละงวดงาน 
เอกสารส่วนที่สามซึ่งอาจจะเป็นเอกสารส่วนสุดท้าย
กรณีงานก่อสร้างนั้นไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือ
วงเงินก่อสร้าง จะเป็นเอกสารส่วนรายการคำนวณจะ
ระบุสูตรที่ใช้ในการคำนวณและรายการที่ไม่รวมในการ
คำนวณค่า K  โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะ
ถูกนำไปใช้เพ่ือให้การตรวจสอบเอกสารคำขอเงินชดเชย
ค่ างานก่ อสร้ าง (ค่ า K ) ของทางส่ วน งานสำนั ก
งบประมาณในการตรวจสอบเพ่ือดำเนินงานตามคำขอ
ของหน่วยงาน เพื่อประโยช์สูงสุดให้กับทางราชการ 

(๔) ตรวจสอบการรายงานผลการคำนวณเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อหัวหน้างานโดยต้องลงนามลง
ในกระดาษผลคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K )
ทุกแผ่น พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการ
คำนวณ เพ่ือนำรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯลงนามและ
ดำเนินงานส่งไปยังงานกองแผนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 
 
 

๒.๑.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการของ
หน่วยงาน 

(๑) ตรวจสอบการร่างและจัดพิมพ์บันทึกข้อความ 
แนวน โยบาย ในการดำเนิ นการต่ างๆ เช่น  การ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การประชุม หรืองานอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานอาคาร
สถานที่และให้คำแนะนำการเลือกแบบฟอร์มในการใช้
หนังสือของแต่ละประเภทให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การดำเนิ น งาน  ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพ ในการ
ดำเนินงาน 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
(๓) ปฏิบัติงานจัดส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ 

ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทางมหาวิทยาลัยฯใน
การด ำ เนิ น งาน ห นั งสื อ ร าช ก าร เป็ น ไป ต าม ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แระ
ร่นระยะเวลาในเดินเอกสาร 

(๔) ปฏิบัติงานรับส่งหนังสือของหน่วยงานโดยไปรับ
หนังสือจากหน่วยงานธุรการและตรวจสอบหนังสือเข้า
จากทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯเพ่ือ
ก่อให้ เกิ ดความสะดวก  ประหยัด เวลา ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความ
เสี่ยง  

(๑) ปฏิบัติงานศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานความเสี่ยงเป็น
ปีงบประมาณทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความเสี่ยง เพื่อความ
ถูกต้องในการดำเนินงาน  

 (๒) ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมนำเสนอ
ประเด็นความเสี่ยงกับบุคลากรภายในหน่วยงานย่อย
กำหนดประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานและนำเสนอ
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน นำไปนำเสนอต่อ
คณะกรรมการความเสี่ยงประจำสำนักงานอธิการบดี  
เพื่อความถูกต้อง 

 

(๒) ตรวจสอบการใช้คำและตัวอักษรของหนังสือทาง
ราชการรวมไปถึงราบละเอียดที่แนบประกอบกับหนังสือ
ทางราชการและลงนามเห็นชอบในการจัดส่งหนังสือเข้า
มหาวิทยาลั ยฯ  ก่ อให้ เกิดประสิทธิภ าพ ในการ
ดำเนินงาน 

(๓) ตรวจสอบการจัดส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการ ผ่ านทางระบบ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของทาง
มหาวิทยาลัยฯโดยเข้าไประบบเพ่ือยืนยันส่วนหนังสือ
ทางราชการที่จะจัดส่งและตรวจสอบผ่านทางระบบอีก
ครั้งเพ่ือให้การดำเนินงานหนังสือราชการเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน 

(๔) ตรวจสอบเอกสารรับส่งหนังสือของหน่วยงาน
และพิจารณาลงนามมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน 
 

๒.๑.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง  
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง ตามกรอบระยะเวลา
ในการดำเนินงานความเสี่ยงเป็นปีงบประมาณเพ่ือทำให้
เกิดความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพด้านความเสี่ยง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน 

 (๒ ) ร่ วมประชุมและร่วมกำหนดวางแผนการ
ดำเนินงานการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงกับบุคลากร
ภายในหน่วยงานย่อยเพ่ือกำหนดประเด็นความเสี่ยง
ของหน่วยงานและนำเสนอประเด็นความเสี่ยงของ
หน่วยงานเพ่ือนำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการความ
เสี่ ย งป ร ะ จ ำส ำนั ก ง าน อ ธิ ก า ร บ ดี  ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
(๓) ปฏิบัติงานจัดทำแผนความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตามแบบฟอร์มความเสี่ยง RM1-3 ในการกำหนดความ
เสี่ยงและการให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง เพ่ือเป็น
การจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานและเป็นข้อมูลใน
การเลือกประเด็นความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและ
ระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความถูกต้อง 

(๔) ปฏิบัติงานดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงตาม
แผนการจัดความเสี่ยงเพ่ือเกิดการปฏิบัติงานโดย
อาจจะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากประเด็นนั้นๆ เพื่อ
ความถูกต้อง 

(๕) ปฏิบัติงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความเสี่ยงทั้งในระดับ
ส ำนั ก ง าน แ ล ะ ร ะดั บ ม ห า วิ ท ย าลั ย ฯ เ พ่ื อ ให้
คณะกรรมการความเสี่ยงทั้งระดับสำนักและระดับ
มหาวิทยาลัยฯทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนความเสี่ยงที่กำหนด เพื่อความถูกต้อง 
 
 

๒.๑.๑๑ งานตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๑) ปฏิบัติงานศึกษาเกณฑ์และรวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของ
มหาวิทยาลัยฯที่ได้มอบหมายโดยงานอาคารสถานที่
ได้รับมอบหมายงานในการดูแลซ่อมบำรุงด้านอาคาร
สถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
เพ่ือศึกษาขั้นตอนและศึกษาหรือค้นหาแนวทาง วิธีการ 
ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่
มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่ อความถูกต้องในการ
ดำเนินงาน 

(๒) ร่วมปฏิบัติงานดำเนินงานประชุม วางแผนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯร่วมกับบุคลากร
ในหน่วยงานเพ่ือร่วมระดมหาแนวทางการดำเนินงาน
ในการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อความ
ถูกต้องในการดำเนินงาน 

(๓) ให้คำแนะนำและให้แนวทางจัดทำแผนความเสี่ยง
ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความเสี่ยง RM1-3 ในการ
กำหนดความเสี่ยงและการให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง 
เพ่ือเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานและเป็น
ข้อมูลในการเลือกประเด็นความเสี่ ยงทั้ งในระดับ
สำนั กงานและระดั บมหาวิท ยาลั ยฯ  ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(๔) ติดตามการดำเนินงานความเสี่ยงตามแผนการจัด
ความเสี่ยงและให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระหว่าง
ปฏิบัติงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้การดำเนินงาน
จัดการความเสี่ยงสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(๕) ติดตามและประเมินผลการรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานรวมถึงให้คำแนะนำการจัดการความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับสำนัก
และระดับมหาวิทยาลัยฯ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน 

๒.๑.๑๑ งานตัวชี้ วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

(๑ ) ศึกษาเกณ ฑ์ และวิ เคราะห์ ข้ อมู ลพร้อมทั้ ง
สั งเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของตั วชี้ วัดตาม
ยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลั ยฯที่ ได้
มอบหมายโดยงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมายงานใน
การดูแลซ่อมบำรุงด้านอาคารสถานที่ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือศึกษาขั้นตอน
และศึกษาหรือค้นหาแนวทาง วิธีการ ในการดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(๒) เข้าร่วมประชุมโดยให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯร่วม
ถึงดำเนินงานสังเคราะห์ข้อมูลในการประชุมเพ่ือกำหนด
วางแผนการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯด้านงานอาคารสถานที่ 
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(๓ ) ป ฏิ บั ติ ง าน ด ำ เนิ น งาน ต าม ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง

มหาวิทยาลัยฯที่ ได้รับมอบหมาย โดยงานอาคาร
สถานที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อความถูกต้องในการดำเนินงาน 

(๔) ปฏิบัติงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำรอบไตรมาสต่อ
หัวหน้างานเพ่ือให้หัวหน้างานทราบถึงความคืบหน้าใน
การปฏิบัติงานดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดและมอบหมาย
ให้ดำเนินงาน เพื่อความถูกต้องในการดำเนินงาน 

 

และได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยฯกำหนด ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน 

(๓ ) ม อ บ ห ม าย ก ารด ำ เนิ น ต าม ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง
มหาวิทยาลั ยฯให้ กับบุ คลากรภายในหน่ วยงาน
รับผิดชอบพร้อมกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการ
ดำเนินงานและประเมินผลการทำงานว่าเป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาอาคารสถานที่  
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(๔) วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลสรุปการดำเนินงาน
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือตรวจสอบการ
ดำเนินงานหากพบข้อบกพร่องในการดำเนินงานต้องหา
แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานนั้นเพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปกรอบระยะเวลาที่กำหนดแลส่งผมสัมฤทธิ์ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตัวชี้วัดก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
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๒.๒ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

๒.๒.๑ ด้านการปฏิบัติงาน 

  ๒ .๒ .๑ .๑  งานสำรวจ เพื่ อป ระกอบการ
ออกแบบ-เขียนแบบ 

(๑) ปฏิบัติงานสำรวจพ้ืนที่บริเวณภูมิประเทศ 
รายละเอียดต่างๆ อาทิ ที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูก
สร้างที่มีอยู่ เดิม ค่าความต่างของระดับพ้ืนที่  
ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ทางน้ำ
ธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน โดยบางครั้งพบว่า พ้ืนที่
ที่จะเข้าไปสำรวจอยู่ในพ้ืนที่เข้าถึงได้ยาก หรือ 
ไม่ได้สามารถวัดขนาดได้ เช่น การวัดพ้ืนแนวดิ่ง , 
พ้ืนที่ที่มีความสูง , หรือพ้ืนที่รกร้างที่ยากต่อการ
เข้าถึง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและการประมาณ 
หรือประเมินพื้นที่มีความคลาดเคลื่อน 

(๒) ปฏิบัติงานสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมใน
กรณีที่จะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือ
ซ่อมแซม รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ โดย
บางครั้งพบว่า ในการสำรวจพ้ืนที่นั้นเจ้าของ
โครงการหรือผู้ รับบริการไม่มีความชัดเจนใน
จุดประสงค์ของการใช้งาน หรือ ไม่รับยอมรับต่อ
สภาพหน้างานที่จะดำเนินงานอาจไม่สามารถทำ
ได้อย่างความต้องการทุกประการ ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงานและต้องดำเนินงาน
หาทางแก้ไขแนวทางอ่ืนเพ่ือให้การดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 
 
 

๒.๒ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

๒.๒.๑ ด้านการปฏิบัติงาน 

  ๒ .๒ .๑ .๑  งาน สำรวจ เพื่ อป ระกอบการ
ออกแบบ-เขียนแบบ 

(๑) ศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่เบื้องต้น โดยศึกษา
จากแผนที่ทางอินเตอร์เน็ต (Google Map) เพ่ือ
วางของขอบเขตพ้ืนที่โดยประมาณ และประเมิน
สภาพพ้ืนที่โดยเบื้องต้น เป็นการคาดการณ์ว่า
สภาพพ้ืนที่จริงจะมีลักษณะเช่นไร หรือกรณีเป็น
การต่อเติมอาคารในที่สูงจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในอุปกรณ์ที่ต้องใช้หรือหากในหน่วยงานไม่
มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้จำเป็นต้องประสานงานเพ่ือ
เตรียมอุปกรณ์ประกอบการสำรวจ การแต่งกาย 
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจอาคารสิ่งปลูก
สร้างเดิมโดยมอบหมายวิศวกรหรือสถาปนิก
ประจำหน่วยงานในการคำนวณโครงสร้างและ
ออกแบบอาคารให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารเดิมเพ่ือให้การดำเนินงาน
ก่อสร้างนั้นยังคงไม่เปลี่ยนบริบทของอาคารเดิม
และตอบสนองความต้องการในการใช้งานของ
ผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นจากการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
(๓ ) ต รวจสอบ และวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล  ก าร

ดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน พ้ืนที่ของอาคาร สภาพอากาศของพ้ืน
ที่ตั้งพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการวางทิศทางของ
ตัวอาคาร เพื่อให้อาคารสามารถมีสภาพสภาวะน่า
สบาย สภาวะน่าอยู่ และคำนึงถึงการใช้พลังงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
และตอบสนองการใช้อาคารของผู้ใช้อาคาร โดย
มอบหมายให้สถาปนิกนำไปปฏิบัติและปรับปรุง
แบบรูปรายการ 

(๔ ) ให้ ค ำแนะนำและตรวจสอบการการ
ดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  ใช้ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคาร โดยการรวบรวมข้อมูลทางด้าน
กฏหมายอาคาร  
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๒.๒.๑.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ปฏิบัติงานออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งาน
ปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความ
ต้องการใช้สอยของผู้ ใช้ อาคาร เพ่ื อ ให้ การ
ดำเนินงานออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้อาคารโดยบางครั้งพบว่า จากสภาพความ
เสื่อมของสภาพอาคารให้ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
ต่างๆในการใช้งานอาคาร 

(๒) ปฏิบัติงานจัดทำแบบร่างและนำเสนอต่อ
ผู้ ใช้อาคาร เพ่ือพิจารณาแบบร่างของอาคาร
ร่วมกันว่าถูกต้องและตรงกับความต้องการในการ
ใช้อาคารโดยบางครั้งพบว่า อาคารที่ดำเนินการ
ก่อสร้างใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซมนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้งานอาคารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  (๓) ปฏิบัติงานออกแบบผังสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพ้ืนที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง 
รวมทั้ งการจัดรูปที่ดิน ให้ชุมชนน่าอยู่และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี  สอดคล้องกับความต้องการ
พ้ืนที่ใช้สอยของหน่วยงาน โดยบางครั้งพบว่า มี
ข้อกำหนดทางด้านการออกแบบอาคารเพ่ือให้  
สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้อง 

(๔) ปฏิบัติงานประเมินค่างานขั้นต้นของการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารซึ่งในความเป็นจริง 

 
 

เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางที่ใน
ท้องถิ่นจังหวัดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงการก่อสร้างในพ้ืนที่รัศมีของพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์เพ่ือให้งานออกแบบอาคารสถานที่
ถูกต้องตามข้อกฎหมายในการก่อสร้างอาคาร
สถานที่ 
 
 

๒.๒.๑.๒งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์งานออกแบบ
สถาปัตยกรรมทั้งในกรณีที่เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ 
และกรณีซ่อมแซม ปรัปบรุงอาคาร โดยการให้
ข้อคิดเห็นให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขใน เพ่ือ
ตอบสนองประโยชน์ของการใช้อาคารสถานที่ให้
ตรงตามความต้องการและสามารถเกิดประโยชน์
ในการใช้งานอาคารสถานที่ได้อย่างสูงสุด 

(๒) ตรวจสอบและศึกษาการดำเนินงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
แบบร่างก่อนการนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ 
ด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบร่าง
โครงการ การปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้างใหม่นั้น
ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ ใช้อาคาร 
สามารถแก้ไขปัญหาของอาคารได้ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ในการเข้าใช้อาคารและการควบคุม
วงเงินงบประมาณในอยู่ในกรอบที่กำหนด 

(๓) ด้วยการศึกษาการวางผังอาคาร และการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ 
กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน 
ให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
พ้ืนที่ใช้สอยของหน่วยงานและให้ได้สถาปัตยกรรม
ที่ มี ความ เหมาะสมและ สอดคล้องตามข้ อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ในการพิจารณาวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมอาคารจำเป็นต้องมีข้อมูลด้านวงเงิน
งบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 
 

๒.๒.๑.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ก่อสร้าง 

(๑) ปฏิบัติงานเขียนแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
งานปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมเมื่อผ่านขั้นตอนของ
การออกแบบ การเสนอแบบร่าง และได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก 
สถาบัน) แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการเขียน
แบบก่อสร้าง บางครั้งพบว่า ในการดำเนินงาน
เขียนแบบนั้นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนในการ
ดำเนินงานก่อสร้าง 

(๒) เขียนแบบทางสถาปัตยกรรมอาทิ แปลนพ้ืน 
แปลงแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปด้าน รูปตัด 
รูปขยายทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น บางครั้ง
พบว่า เพ่ือให้แบบทางสถาปัตยกรรมนำมาเป็น
ข้อมูลประกอบในการในการคำนวณรายการ
ประมาณราคางานก่อสร้างและจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้างจึงต้องกำหนดรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม วัสดุที่ ใช้ในงานสถาปัตยกรรม
อย่างชัดเจน 

(๓) เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม (นำข้อมูลการ
กำหนดหรือการออกแบบทางด้านวิศวกรรมจาก
วิศวกรมาทำการเขียนแบบ อาทิ แปลนโครงสร้าง
พ้ืน คาน เสา โครงหลังคา แปลงสุขาภิบาล เป็น
ต้น บางครั้งพบว่า เพ่ือให้แบบวิศวกรรมกรรม
นำมาเป็นข้อมูลประกอบในการในการคำนวณ
รายการประมาณราคางานก่อสร้างและจัดทำแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างจึงต้องกำหนดรูปแบบทาง
วิศวกรรม วัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมอย่างชัดเจน 

 
 

 

(๔) ตรวจสอบการประเมินค่างานขั้นต้นของการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารว่าเป็นไปตามรูปแบบ
ในการออกแบบงานทางสถาปัตยกรรมและรวมถึง
การประเมินค่างานด้านสาธารณูปการและงาน
ระบบของอาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การช่วยปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้อง 
 

๒.๒.๑.๓ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ก่อสร้าง 

(๑ ) ให้ แนวทางการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และวิธีการ
เขียนแบบตามรูปแบบโครงสร้างในงานปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ด้วยการการแก้ไขปัญหาของ
งานก่ อส ร้ า ง  และมอบ หมาย ให้ เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดก่อน
การนำเสนอเพ่ือให้การดำเนินงานเขียนแบบได้
ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้าง
ของสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ด้วยการศึกษาและพิจารณา งานเขียนแบบ
ทางสถาปัตยกรรม  โดยมอบหมายให้สถาปนิก 
ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูป
รายการและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม เช่น 
แปลนพ้ืน แบบแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปด้าน 
รูปตัด รูปขยายทางสถาปัตยกรรม และการ
กำหนดวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพ่ือความถูกต้อง
และการพิจารณาลงนามรับรองแบบของอาคาร
ของภายในหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

(๓) ด้วยการศึกษาและตรวจสอบการเขียนแบบ
ทางด้านวิศวกรรม โดยมอบหมายให้วิศวกร
ตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดปลอดภัย
ของอาคาร  (น ำข้อมู ลการกำหนดหรือการ
ออกแบบทางด้านวิศวกรรมพร้อมทั้งจัดทำ อาทิ 
แปลนโครงสร้างพ้ืน คาน เสา โครงหลังคา แปลง
สุขาภิบาล เป็นต้น เพ่ือความถูกต้องตามมาตรฐาน
งานก่อสร้างและตรวจสอบความปลอดภัยของ
โครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
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(๔) จัดทำรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 
อาคาร สิ่งปลกสร้าง เพ่ือเป็นคู่มือหรือแนวทาง
ประกอบการสร้าง และประกอบการพิจารณา 
ตรวจสอบ เปรียบเทียบของคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง อาทิ  วิธีการทำงาน ข้อกำหนดงาน
ก่อสร้างด้านต่างๆ กำหนดการเลือกใช้วัสดุใน
โครงการก่อสร้าง บางครั้งพบว่า ในการพิจารณา
ข้อกำหนดงานก่อสร้างต้องเหมาะสมกับประเภท
ของงานก่อสร้างนั้นๆ 

 
 
 
 
 

๒.๒.๑.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑ ) ปฏิบัติ งานถอดแบบก่อสร้าง โดยถอด
ออกมาเป็นรายการค่าวัสดุ จากแบบก่อสร้างโดย
ต้ อ ง ถ อ ด แ บ บ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง จ า ก ทั้ ง แ บ บ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมรวมถึงงานระบบ
ประกอบอาคารโดยมีแบบฟอร์มการประมาณ
ราคา ปร.๑ – ปร.๓ ประกอบในการดำเนินงาน
ถอดแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้ได้ถึงปริมาณ
วัสดุทั้งหมดที่ต้องใช้ในการก่อก่อสร้างอาคาร แต่
บางครั้งพบว่า กรณีแบบรูปรายการไม่ละเอียดทั้ง
ขนาดหรือวัสดุในการใช้งานก่อสร้างจะส่งผลต่อ
การถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

(๒) ปฏิบัติงานจัดทำรายการค่าวัสดุ และค่าแรง 
ตามแบบฟอร์มที่ ท างราชการกำหนด ตาม
แบบฟอร์ม  ปร.๔  เพ่ือสำหรับคำนวณราคา
ประมาณงานก่อสร้าง ซึ่งเมื่อดำเนินงานระบุวัสดุ
และค่าแรงลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
(Microsoft Excel) lแล้วเสร็จ ในการดำเนินงาน
ถัดไปต้องนำผลรวมของการประมาณราคางาน
ก่อสร้างมาใส่แบบฟอร์ม ปร.๕ โดยแบบฟอร์มนี้
จะต้องกำหนดค่า Fx ของงานก่อสร้าง โดยยึดเอา
ห ลั ก เกณ ฑ์  Fx งาน ก่ อ ส ร้ า งอ าค ารม าเป็ น
ตัวกำหนดในการคำนวณหาค่า Fx  

 

(๔) ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้าง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ รั บ ผิ ด ช อบ โค รงการ  ก ำห น ด
รายละเอียดของงของสิ่งปลูกสร้าง การกำหนดการ
เลือกใช้วัสดุ  ร่วมไปถึ งการร่างขอบเขตงาน
ก่อสร้าง (TOR) ในการเป็นข้อกำหนดคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งผู้ รั บ จ้ า ง งาน ก่ อ ส ร้ า งข อ ง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและเป็นแนว
ทางการเลือกใช้วัสดุภายในโครงการก่อสร้างของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของ
โครงการก่อสร้างนั้นๆ 
 

๒.๒.๑.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ด้วยการศึกษาข้อกำหนดและรายละเอียด
ในจัดทำแบบประมาณราคา โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและ
ทบทวนรายการถอดแบบโครงการก่อสร้างทั้งส่วน
ของงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม เพ่ือ
ควบคุมรายละเอียดของรายงานก่อสร้างให้มี
ถูกต้อง ความปลอดภัย ครอบคลุม และสามารถใช้
ประโยชน์จากอาคารที่ก่อสร้างได้ทันทีที่แล้วเสร็จ
งานก่อสร้างและเป็นไปตามรายการก่อสร้างตาม
วัตถุของงานก่อสร้าง 

(๒) ด้วยการศึกษาข้อกำหนดและรายละเอียด
ในจัดทำแบบประมาณราคา โดยมอบหมายให้
เจ้ าหน้าที่ ปฏิบัติ งานที่ รับผิดชอบตรวจสอบ
รายละเอียดการจัดทำประมาณราคา การกำหนด
ราคาวัสดุและค่าแรงของงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดของทางภาครัฐ โดยในการกำหนด
ราคากลางนั้นจะต้องอ้างอิงราคาจากทั้งราคา
พาณิชย์จังหวัดหากมีส่วนเนื้องานที่ปรากฏราคา
กลางขอราคาพาณิชย์จังหวัดนั้นจะต้องใช้ราคา
จากจังหวัดใกล้เคียงทดแทน  
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 แล้วจึงสรุปรายการประมาณราคาทั้งหมดใน
แบบฟอร์ม ปร.๖ ทั้งนี้ในการระบุค่าวัสดุและ
ค่าแรงจำต้องเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ การ
ประมาณราคาของหน่วยงานของภาครัฐ  เพ่ือ
นำมาเป็นราคากลางในการจัดหาผู้รับจ้างในการ
ดำเนินงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย แต่
บางครั้งพบว่า ราคาค่าแรง และค่าวัสดุงาน
ก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบราคา
พาณิชย์จังหวัด หากวัสดุดังกล่าวไม่ปรากฏราคา
ในพาณิชย์จังหวัดจำเป็นต้องใช้วิธีสืบราคาจาก
ตลาดหรือราคาพาณิชย์ในจังหวัดใกล้เคียง 

(๓) ปฏิบัติงานจัดทำแบ่งงวดงานงวดเงินของ
โครงการก่อสร้างโดยการกำหนดระยะเวลา
ทั้งหมดของการดำเนินงานก่อสร้างการแบ่งช่วง
การจ่ายเงินของโครงการและรายละเอียดของเนื้อ
งานที่จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการดำเนิน
เข้าตรวจงานประจำงวดเพ่ือเบิกจ่ายค่าก่อสร้างใน
แต่ละงวดงานเพ่ือให้ควบคุมการดำเนินการ
ก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและ
แผนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย แต่บางครั้ง
พบว่า ในการกำหนดจัดแบ่งงวดงานงวดเงิน
จะต้องคำนึกถึงแผนการดำเนินงานก่อสร้างให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาและงบประมาณ 
 

๒.๒.๑.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) ปฏิบัติงานในการควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของ
โครงการก่อสร้างและเป็นไปตามแบบรูปรายการ 
โดยดำเนินงานอยู่ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร 
เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐในการ
ดำเนินโครงการก่อสร้าง แต่บางครั้งพบว่า  

 
 
 
 

ทั้งนี้ในส่วนของการกำหนดการใช้  Factor Xของ
งานก่อสร้างนั้นต้องเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การคำนวณผลค่า Factor X กับโครงการก่อสร้าง 
เพ่ือให้การดำเนินงานกำหนดราคากลางถูกต้องตาม
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ของหน่วยงานราชการกำหนด 

(๓) ด้วยการศึกษาข้อกำหนดและรายละเอียด
ในจัดทำแบบประมาณราคา โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและ
ให้คำแนะนำการแบ่งงวดงานงวดเงินของโครงการ
ก่อสร้างรายละเอียดและขั้นตอนในการก่อสร้างให้
เป็นไปตามลำดับขั้นตอนในการก่อสร้าง ยกเว้น
กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน
ก่อสร้างเพ่ือใช้อาคารก่อน จึงจำเป็นต้องมีการ
จัดลำดับที่ถูกต้องของงานก่อสร้างและลำดับ
ความสำคัญในการก่อสร้างซึ่งต้องตรงกับแผนการ
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นการกำกับการ
ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
ของการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ 
 

 

 

 

 
 

๒.๒.๑.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑ ) ตรวจสอบการดำเนิ นงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  แบบรูป
รายการ รายการประมาณราคาของโครงการ
ก่อสร้าง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบแผนการควบคุมการ
ดำเนินงานก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานของโครงการก่อสร้างและเป็นไปตาม
แบบรูปรายการและกรอบระยะเวลาตามสัญญา
จ้าง โดยดำเนินงานอยู่ภายใต้ระเบียบของงาน
พัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
อาคาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ 
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จะต้องมีการศึกษาโครงการก่อสร้าง รูปแบบการ
ก่อสร้าง แนวทางการก่อสร้าง และแผนการก่อสร้าง
เพ่ือให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
ก่อสร้าง 

(๒) ปฏิบัติงานในการควบคุมการใช้วัสดุในงาน
ก่อสร้างให้ เป็นตามแบบรูปรายการ รายการ
ประกอบแบบที่ระบุตามสัญญาจ้างในการก่อสร้าง
อาคารนั้นเพ่ือให้การก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไป
ตามแบบรูปรายการที่กำหนด แต่บางครั้งพบว่า 
ในระหว่างการก่อสร้างนั้นหากพบเจออุปสรรค
หน้างานที่ไม่ได้ประเมินไว้แต่แรก เช่น สภาพดิน 
สภาพอากาศ ที่ส่ งผลกระทบต่อการก่อสร้าง
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างที่ยังคง
ตามแบบรูปรายการ และมาตรฐานความปลอดภัย
ที่กำหนด 

(๓ ) ปฏิ บั ติ งาน เป็ นผู้ ป ระสาน งาน ในการ
ดำเนินงานก่อสร้างโดยดำเนินงานประสานงาน
ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการตรวจ
การจ้างกับทางผู้รับจ้างในกรณีเกิดคำติชมเพ่ือ
ดำเนินงานแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ
และเกิดประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุด แต่
บางครั้งพบว่า ในการประสานงานจำเป็นต้อง
ดำเนินงานอย่างรวดเร็วทันต่อการก่อสร้าง และ
สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย 
(๔) ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารประกอบตลอด
ระยะเวลาสัญญาจ้างของการดำเนินงานก่อสร้าง 
เช่น การจัดทำเอกสารบันทึกการควบคุมงาน
ประจำวัน เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
อันเนื่องมาจากปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง การทำ
รายการงานลดงานเพ่ิมงานก่อสร้างเพ่ือเป็นการ
ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความปลอดภัย และ
ความสะดวกในการเข้าใจอาคารแต่บางครั้งพบว่า 
จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานก่อสร้างและให้เอกสารเป็นไปตามเหตุการณ์จริง 
 
 

ในการดำเนินโครงการก่อสร้าง และมีการติดตาม
การดำเนินงานตามแผนงานก่อสร้างตามที่ได้ระบุใน
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

(๒ ) ตรวจสอบการดำเนิ นงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  แบบรูป
รายการ รายการประมาณราคาของโครงการ
ก่อสร้าง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ ตรวจสอบการเลือกใช้วัสดุในงาน
ก่อสร้างให้ เป็นตามแบบรูปรายการ รายการ
ประกอบแบบที่ระบุตามสัญญาจ้าง และคำนึก
คุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างเพ่ือให้
การก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไปตามแบบรูป
รายการที่กำหนด รวมถึงหากพบเจออุปสรรคหน้า
งานที่ ไม่ ได้ประเมินไว้แต่แรก เช่ น สภาพดิน 
สภาพอากาศ ที่ส่ งผลกระทบต่อการก่อสร้าง
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างที่ยังคง
ตามแบบรูปรายการ และมาตรฐานความปลอดภัย
ที่กำหนด 

(๓) เป็นผู้ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาหากเกิด
เหตุ ขั ด ข้ อ งในการดำเนิ น งานก่ อส ร้ า งโดย
ดำเนินงานประสานงานให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ
โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างกับทางผู้รับจ้างใน
กรณีเกิดคำติชมเพ่ือดำเนินงานแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามแบบรูปรายการและเกิดประโยชน์ในการใช้
งานอย่างสูงสุด  โดยมอบหมาย ให้ เจ้าหน้าที่
ปฏิบั ติ งานที่ รับผิ ดชอบ โรงการ ดำเนิ นงาน
ประสานงานชี้ แจงรายละเอียด ปัยหาที่พบ
ระหว่างปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขเบื้องต้นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

(๔ ) ตรวจสอบการดำเนิ นงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  เอกสารที่
จะต้องดำเนินงานจัดทำในระหว่างการปฏิบัติงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบ ตรวจสอบการจัดทำ
เอกสารประกอบตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของ
การดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การจัดทำเอกสาร
บันทึกการควบคุมงานประจำวัน  
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 (๕) ปฏิบัติงานทำรายงานความก้าวหน้าของ

งานก่อสร้างโดยสรุปรายงานเป็นรายสัปดาห์/ราย
เดือน หรือรายงวดเพ่ือคณะกรรมการตรวจการ
จ้างได้ทราบถึงความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง แต่
บ า งค รั้ งพ บ ว่ า  ใน ก ารป ฏิ บั ติ ท ำ ราย งาน
ความก้าวหน้าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและให้เอกสารเป็นไปตาม
เหตุการณ์จริง 

(๖) ปฏิบัติงานตรวจเรื่องความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างอาคารสุขลักษณะใน พ้ืนที่ โครงการ
ก่อสร้างรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้นเพ่ือรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยต้อบุคคลทุกฝ่าย
และลดความเสี่ ยงในการเกิดผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อม แต่บางครั้ งพบว่า ในขณะการ
ก่อสร้างนั้น ทางโครงการก่อสร้างอาจละเลยเรื่อง
ความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารสุขลักษณะใน
พ้ืนที่โครงการก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
อย่างเป็นประจำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒.๒.๑.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

(๑) ปฏิบัติงานงานออกแบบการใช้พ้ืนที่ วางผัง
พ้ืนที่การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่ การ
ประเมินงบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่ง
สถานที่  แต่บางครั้ งพบ ว่า  การดำเนิน งาน
กิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัยจะถูกจำกัด
ด้วยงบประมาณ เวลา และความต้องการใช้พ้ืนที่  

เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอัน
เนื่องมาจากปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง การทำ
รายการงานลดงานเพ่ิมงานก่อสร้างเพ่ือเป็นการ
ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความปลอดภัย และ
ความสะดวกในการเข้าใจอาคาร 

(๕ ) ตรวจสอบการดำเนิ นงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เอกสารที่
จะต้องดำเนินงานจัดทำในระหว่างการปฏิบัติงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบั ติ งานที่ รับผิ ดชอบ ตรวจสอบรายงาน
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุปรายงาน
เป็นรายสัปดาห์/รายเดือน หรือรายงวด และสรุป
ความคืบหน้าของงานก่อสร้างว่าเป็นไปตามงาน
การก่อสร้างหรือไม่เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

(๖ ) ตรวจสอบการดำเนิ นงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในขณะดำเนินงานก่อสร้าง 
โดยมอบ ห มาย ให้ เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ งาน ที่
รับผิดชอบ ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างอาคารสุขลักษณะใน พ้ืนที่ โครงการ
ก่อสร้างรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้นเพ่ือรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยต้อบุคคลทุกฝ่าย
และลดความเสี่ ยงในการเกิดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม  
 

๒.๒.๑.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

(๑) ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  ในการ
ออกแบบการใช้พ้ืนที่ วางผังพ้ืนที่การจัดกิจกรรม 
การจัดตกแต่งสถานที่ การประเมินงบประมาณใน
การดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการการ 
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จำเป็นต้องมีการจัดการ ทำความเข้าใจกับ

ผู้เข้าร่วมทุกท่าน 

(๒ ) ปฏิบัติ งานร่วมวางแผนการจัดตกแต่ ง
สถานที่ตามแบบได้ที่รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
โดยกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินงาน
แล้วเสร็จ ซึ่งถ้าหากประเมินระยะเวลาในการ
ดำเนินงานไม่สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จได้ใน
ช่วงเวลาราชการจึงจำเป็นต้องการจัดทำบันทึก
ข้อความขอดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่นอกเวลา
ราชการแต่บางครั้งพบว่าในการดำเนินงานจัด
สถานที่นั้น มีการใช้สถานที่ทับซ้อนกันกันในช่วง
ระยะเวลาเข้าเก็บของงานเก่าและเข้าจัดสถานที่
ของงานใหม่  ก่อ ให้ เกิดความล่ าช้ าและการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒.๒.๑.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

 (๑) ปฏิบัติงานรวมรวบข้อมูลความต้องการคำ
ขอปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ของหน่วยงาน
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ แต่บางครั้งพบว่า 
ทางหน่วยงานยังไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของ
ความต้องการ รวมถึงการประเมินความพร้อมของ
อาคาร หรือความต้องการในการปรับปรุงซ่อมแซม 

ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและสามารถ
ควบคุมวงเงินงบประมาณได้ 
(๒) ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  การจัด
ตกแต่งสถานที่ตามแบบได้ที่รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหาร โดยกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการ
ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบั ติ งานที่ รับผิ ดชอบ ซึ่ งถ้ าหากประเมิน
ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สามารถจัดทำให้
แล้วเสร็จได้ในช่วงเวลาราชการจึงจำเป็นต้องการ
จัดทำบันทึกข้อความขอดำเนินงานจัดตกแต่ง
สถานที่นอกเวลาราชการเพ่ือให้สถานที่พร้อมต่อ
การใช้กิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนด  
(๓) ควบคุมและติดตามการจัดตกแต่งสถานที่

ตามแผนการดำเนินงานหากเกิดปัญหาระหว่าง
การปฏิบัติ งาน โดยมอบหมาย ให้ เจ้าหน้ าที่
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ประสานต่อหัวหน้างาน
และหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้นเข้า
ร่วมปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

(๔) ดูแลและควบคุมการจัดเก็บสถานที่หลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรมให้เรียบร้อยโดยสถานที่ในการจัด
ตกแต่งสถานที่นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพใน
การพร้อมใช้งานเหมือนเดิม โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบ ดำเนินงาน
ควบคุมการปฏิบัติงาน 
 

๒.๒.๑.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงานปฏิทินการดำเนินงานจัดทำ
คำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพ่ือวางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บ
ข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลโดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  
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ของอาคาร ส่งผลให้ในการดำเนินงานจัดทำ

ฐานข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และ
จัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้าง ซ่อมแซม
หรือปรับปรุงอาคารสถานที่  เป็นไปด้วยความ
ล่าช้า 

(๒) ปฏิบัติจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การสรุปข้อมูลความสำคัญ
ของโครงการก่อสร้าง ความจำเป็นในการก่อสร้าง 
และเรียบเรียงข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของแต่ละโครงการลงเอกสาร
ตามแบบฟอร์มเอกสารหมาย ๘ และเอกสาร
หมายเลข ๘.๑  แต่บางครั้งพบว่า หน่วยงานยัง
ขาดความเข้าใจในการเขียนรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มและไม่จัดส่งแบบฟอร์มตามเวลาที่
ก ำห น ด  ส่ ง ผ ล ให้ ข้ อ มู ล ใน ก าร พิ จ า รณ า
งบประมาณไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๑.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลที่จะต้องมาใช้ใน
การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
ประกอบไปด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญา
จะต้องเป็นลักษณะสัญญาแบบปรับได้ตาม
ระเบียบที่ทางส่วนราชการกำหนด เอกสารการส่ง
งานของแต่ละงวดงานของโครงการก่อสร้าง 
รายงานประมาณราคาของสัญญาจ้างและรายการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง แต่บางครั้งพบว่า  

เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพ่ือนำมาประกอบการ
จัดทำแผนคำของบประมาณ ด้ านที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง 

(๒ ) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลความ
ต้องการคำขอปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ของ
หน่ วยงานต่ างๆภายในมหาวิทยาลั ยฯ โดย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินงานตรวจสอบขั้นต้นหากพบว่าข้อมูลที่
จำเป็นต้องใช้ยั งมี ไม่ครบถ้วยให้ ด ำเนินการ
ประสานงานเพ่ือจัดข้อข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ 
เขียนแบบ และจัดลำดับความสำคัญของการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ 

(๓) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การสรุปข้อมูลความสำคัญ
ของโครงการก่อสร้าง ความจำเป็นในการก่อสร้าง 
และเรียบเรียงข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างของแต่ละโครงการ โดย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินงานสรุปและเรียบเรียงข้อมูลอีกครั้ง เพ่ือใช้
เป็ น เอ ก ส ารป ระก อ บ ใน ก ารจั ด ส่ งค ำข อ
งบ ป ร ะ ม า ณ ด้ า น ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ส ร้ า ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯต่อสำนักงบประมาณ 
 

๒.๒.๑.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ในการใช้ข้อมูลที่จะต้องมาใช้ในการคำนวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย เอกสารสัญญาจ้าง
โดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะสัญญาแบบปรับได้
ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการกำหนด เอกสาร 
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รายการคำนวณต้องเปรียบเทียบจากตารางดัชนี

ราคาพาณิชย์ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาตามสัญญาจ้าง
ซึ่งหากไม่สามารถจัดหารายการเอกสารที่ต้องใช้
จะไม่สามารถเรียบเรียงข้อมูล  และคำนวณ
รายการได ้

(๒) ปฏิบัติงานศึกษาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ใน
การคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K) การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้
ตรงตามประเภทงานก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้
ในการคำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์แต่บางครั้ง
พบว่าในการตรวจสอบรายละเอียดประกอบตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ( ค่ า K ) มี รายละเอียดที่ ไม่ ชัด เจน 
จำเป็นต้องศึกษาให้ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณที่
สามารถนำมาคำนวณได้ 

(๓) ปฏิบัติงานคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) นั้นจะต้องจัดทำอยู่ในรูปแบบ
เอกสารประกอบไปด้วย เอกสารส่วนแรกเป็น
เอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบรายการคำนวณคำ
ขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทาง
หน่วยราชการที่ขอมา ในที่นี้หมายถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกำแพงเพชร การคำนวณคำขอเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้รับจ้าง และ ผล
การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) 
ของทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ในตารางเดียวกัน 
เอกสารส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุและเรียบเรียง
การดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวันเดือนปี
ในการเริ่มสัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงิน
งบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่ง
งานของแต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่
ละงวดงาน เอกสารส่วนที่สามซึ่ งอาจจะเป็น
เอกสารส่วนสุดท้ายกรณีงานก่อสร้างนั้นไม่มีงาน
ลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือวงเงินก่อสร้าง จะเป็น
เอกสารส่วนรายการคำนวณจะระบุสูตรที่ใช้ในการ
คำนวณและรายการที่ไม่รวมในการคำนวณค่า K  
โดยเอกสารทั้งหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นจะถูกนำไปใช้  

การส่งงานของแต่ละงวดงานของโครงการ
ก่อสร้าง รายงานประมาณราคาของสัญญาจ้าง
และรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง ซึ่งเป็น
เอกสารประกอบในการพิจารณาเบื้องต้นในการ
ดำเนินงานการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K ) 

(๒ ) ตรวจสอบการดำเนิ นงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K) และการพิจารณาการ
เลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภทงาน
ก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้ในการคำนวณตามสูตร
ที่ ใช้ กั บ สัญ ญ าแบบปรับ ราคาได้ จั ดท ำโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการ
ก่อสร้างนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) โดยมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ จัดทำเอกสาร
ตามแบบฟอร์มที่ส่ วนราชการกำหนดมาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องในการเลือกใช้ข้อมูลอีกครั้ง
หนึ่ง 

(๓) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการคำนวณคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K )โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ จัดทำอยู่ใน
รูปแบบเอกสารประกอบไปด้วย เอกสารส่วนแรก
เป็นเอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบรายการคำนวณ
คำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ของทาง
หน่วยราชการที่ขอมา ในที่นี้หมายถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกำแพงเพชร การคำนวณคำขอเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้รับจ้าง และ ผล
การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) 
ของทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ในตารางเดียวกัน 
เอกสารส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุและเรียบเรียง
การดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวันเดือนปี
ในการเริ่มสัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงิน  
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แต่บางครั้งพบว่า ในการเลือกสูตรที่ใช้คำนวณนั้น
ต้องเป็นไปตามทางสำนักงบประมาณกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๑.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการของหน่วยงาน 

(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่างและจัดพิมพ์
บันทึกข้อความ แนวนโยบาย ในการดำเนินการ
ต่างๆ เช่น การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การ
ป ระชุ ม  ห รื อ งาน อ่ื น ๆ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร
บริหารงานของหน่วยงานอาคารสถานที่  แต่
บางครั้งพบว่า ไม่สามารถดำเนินงาน จัดพิมพ์
บันทึกข้อความ แนวนโยบาย เนื่องจากไม่มีความรู้
ความเข้าใจและไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  

 
 

 
 
 
 

 

งบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่ง
งานของแต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่
ละงวดงาน เอกสารส่วนที่สามซึ่ งอาจจะเป็น
เอกสารส่วนสุดท้ายกรณีงานก่อสร้างนั้นไม่มีงาน
ลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือวงเงินก่อสร้าง จะเป็น
เอกสารส่วนรายการคำนวณจะระบุสูตรที่ใช้ในการ
คำนวณและรายการที่ไม่รวมในการคำนวณค่า K   

โดยเอกสารทั้ งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะถูก
นำไปใช้เพ่ือให้การตรวจสอบเอกสารคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ของทางส่วนงาน
สำนักงบประมาณในการตรวจสอบเพ่ือดำเนินงาน
ตามคำขอของหน่วยงาน 

(๔ ) ตรวจสอบการดำเนิ นงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การรายงาน
ผลการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) 
ต่อหัวหน้างานโดยต้องลงนามลงในกระดาษผล
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K )ทุกแผ่น 
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการคำนวณ 
เพ่ือนำรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯลงนามและ
ดำเนินงานส่งไปยังงานกองแผนของมหาวิทยาลัย 
 

๒.๑ .๙ งานรับ -ส่งหนั งสือและเอกสารทาง
ราชการของหน่วยงาน 

(๑ ) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การร่างและ
จัดพิมพ์บันทึกข้อความ แนวนโยบาย ในการ
ดำเนินการต่างๆ เช่น การดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ การประชุม หรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของหน่วยงานอาคารสถานที่และ
ให้คำแนะนำการเลือกแบบฟอร์มในการใช้หนังสือ
ของแต่ละประเภทให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินงาน โดยมอบหมาย ให้ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติ งานธุรการปฏิบัติ งาน จัดพิมพ์บันทึก
ข้อความ แนวนโยบาย ฯลฯ และจัดส่งเอกสาร
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ 
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๒.๒.๑.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ความเสี่ยง  

(๑) ปฏิบัติงานศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกณฑ์
การประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ความเสี่ยง ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน
ความเสี่ยงเป็นปีงบประมาณแต่บางครั้งพบว่า มี
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินจึงทำให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

(๒ ) ปฏิ บั ติ งานจัดทำแผนความ เสี่ ย งขอ ง
หน่วยงานตามแบบฟอร์มความเสี่ยง RM ๑-๓ ใน
การกำหนดความเสี่ยงและการให้คะแนนประเด็น
ความเสี่ยง แต่บางครั้งพบว่า ในการจัดทำแผน
ความเสี่ยงต้องมีการประชุมหารือกับทุกฝ่ายและ
สร้างความเข้าใจของกระบวนการดำเนินงานของ
แผนความเสี่ยง ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

(๓) ปฏิบัติงานดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงตาม
แผนการจัดความเสี่ยงแต่บางครั้งพบว่า ในการ
ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงนั้นต้อง
มีกระบวนการติดตามที่ เข้มงวดเพ่ือก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ในการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๒ ) ตรวจสอบการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  เอกสาร
รับส่งหนังสือของหน่วยงานโดยพิจารณาลงนาม
มอบหมายงานที่ เกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติ งาน
ภายในหน่วยงาน 
 

๒.๑.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ความเสี่ยง  

(๑) ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ เกณฑ์ การ
ดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  การประเมิน งานประกันคุณ ภาพ
การศึกษาด้านความเสี่ยง ตามกรอบระยะเวลาใน
การดำเนินงานความเสี่ยงเป็นปีงบประมาณเพ่ือทำ
ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพด้านความเสี่ยงโดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภายในหน่วยงานรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ ยวข้อ งกับ เกณ ฑ์ การประเมิน  เพ่ื อนำมา
สังเคราะห์วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน 

 (๓) ให้คำแนะนำและให้แนวทางการดำเนินงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
จั ด ท ำแ ผน ค วาม เสี่ ย งขอ งห น่ ว ย งาน ต าม
แบบฟอร์มความเสี่ยง RM ๑-๓ โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภายในหน่วยงานจัดประชุมเพ่ือ
หารือในการกำหนดความเสี่ยงและการให้คะแนน
ประเด็นความเสี่ยง เพ่ือเป็นการจัดลำดับความ
เสี่ยงของหน่วยงานและเป็นข้อมูลในการเลือก
ประเด็นความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและระดับ
มหาวิทยาลัยฯ 

(๔ ) ติ ด ต าม ก ารด ำ เนิ น งาน ให้ ส าม ารถ
ปฏิบั ติ งาน ได้อย่ างถูกต้อง ครบถ้วน  การ
ดำเนินงานความเสี่ยงตามแผนการจัดความเสี่ยง
และให้ คำปรึกษาและแก้ ไขปัญ หาระหว่าง
ปฏิบัติงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้การดำเนินงาน
จัดการความเสี่ยงสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ โดยการติดตามการดำเนินงานตาม
แผนการจัดการความเสี่ยง การรายงาน 



58 
 

ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๑.๑๑ งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๑) ปฏิบัติงานศึกษาเกณฑ์และรวบรวมข้อมูล
การดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือ
พันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯที่ได้มอบหมายโดยงาน
อาคารสถานที่ได้รับมอบหมายงานในการดูแลซ่อม
บำรุงด้านอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้า
สู่ ม ห าวิ ท ย าลั ย สี เขี ย ว แ ต่ บ า งค รั้ งพ บ ว่ า 
มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติ งานตามตัวชี้ วัดตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความ
ล่าช้าและขาดแนวทางท่ีชัดเจน 

(๒ ) ปฏิบัติ งานดำเนินงานตามตัวชี้ วัดของ
มหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย โดยงานอาคาร
สถานที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ฯการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแต่
บางครั้งพบว่า ในการปฏิบัติงานขาดแผนปฏิบัติ
การที่ชัดเจนเพ่ือกำหนดเป้าหมายที่ดำเนินงาน 

 

ความก้ าวห น้ าการด ำ เนิ น งาน รวมถึ ง ให้
คำแนะนำการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักและระดับ
มหาวิทยาลัยฯ 

 

๒.๒.๑.๑๑ งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยการศึกษา
เกณฑ์และวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งสังเคราะห์
ข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯที่ได้มอบหมายโดย
งานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมายงานในการดูแล
ซ่ อม บ ำรุ งด้ าน อ าคารส ถาน ที่ แ ล ะ พั ฒ น า
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือศึกษา
ขั้นตอนและศึกษาหรือค้นหาแนวทาง วิธีการ ใน
การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) เข้าร่วมประชุมโดยให้ ข้อคิดเห็นในการ
ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดของ
มหาวิท ยาลั ยฯร่ วมถึ งด ำ เนิ น งาน ด้ วยการ
สังเคราะห์ ข้อมูลการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  ในการ
ประชุมโดยกำหนดประเด็นในการประชุมเพ่ือวาง
แผนการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯด้านงานอาคารสถานที่
และได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยฯกำหนด 

(๓) มอบหมายการดำเนินตามตัวชี้ วัดของ
มหาวิทยาลัยฯให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
รับผิดชอบพร้อมกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จใน
การดำเนินงานและประเมินผลการทำงานว่า
เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
อาคารสถานที่ 

(๔ ) ด้ วยการวิ เค ราะห์ และสั ง เค ราะห์ ก าร
ดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ผลสรุปการดำเนินงานและจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานหาก 
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 พบข้อบกพร่องในการดำเนินงานต้องหาแนว

ทางแก้ ไข ในการปฏิ บั ติ งานนั้ น เพ่ื อ ให้ ก าร
ดำเนินงานเป็นไปกรอบระยะเวลาที่กำหนดแลส่ง
ผมสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

 
ด้านการวางแผน 

๒.๒.๒.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

(๑) วางแผนงานในการเข้าสำรวจพ้ืนที่โครงการ
ก่อสร้างทั้งพ้ืนที่ภายในบริเวณโครงการก่อสร้าง
และภายนอกบริเวณโครงการก่อสร้าง สำรวจ
รายละเอียดต่างๆ อาทิ ที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูก
สร้างที่มีอยู่ เดิม ค่าความต่างของระดับพ้ืนที่
ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ทางน้ำ
ธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน แต่ในบางครั้งพบว่า ใน
กรณีที่จะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือ
ซ่อมแซม รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ก่อให้เกิด
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้าง
อาคารเดิมและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
อาคารได้ 

(๒) วางแผนขั้นตอนในการเข้าปฏิบัติงานเพ่ือ
เก็บรายละเอียด ลักษณะพ้ืนที่ที่ จะก่อสร้าง 
งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้อาคารหรือ
สถานที่ รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การก่ อส ร้ า งอาคาร  แต่ ในบ างค รั้ งพ บ ว่า 
ก ฎ ห ม า ย ที ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ พ่ิ ม เติ ม  เช่ น 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวงที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ งาน ออกแบ บ  แ ละป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่
บ างที่ ใน ท้ อ งถิ่ น จั งห วั ด ต ามป ระกาศของ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการก่อสร้างในพ้ืนที่
รัศมีของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์เพ่ือให้งานออกแบบ
อาคารสถานที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายในการ 

ด้านการวางแผน 

๒.๒.๒.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

(๑) กำหนดแผนงาน ด้วยการศึกษาในการเข้า
สำรวจพ้ืนที่โดยการจัดทำขั้นตอนในการดำเนินงาน
เข้ าสำรวจ พ้ื นที่ และกำหนดข้อมู ล พ้ื นฐานที่
จำเป็นต้องใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมเช่น 
การวัดระยะพ้ืนที่ สิ่งก่อสร้างข้างเคียง ที่ตั้งของ
อาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ เดิม ค่าความต่างของ
ระดับพ้ืนที่ ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 
ทางน้ำธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน เป็นต้น โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือ
นำมาประกอบกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่
คำนึกถึงสภาพบริบทและตรงตามวัตถุประสงค์ใน
การปรับปรุง ต่อเติม หรือก่อสร้างอาคารนั้นๆ 

(๒) กำหนดแผนงาน และการกำหนดวัน เวลา
และระยะเวลาในการเข้าพ้ืนที่ในการเข้าเก็บข้อมูล
อาคารสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่ พ้ืนที่นั้นอาจเป็น
พ้ืนที่ ที่ มี การใช้ งานอยู่  โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือแจ้งผู้ดูแล
อาคารนั้ นๆในการอำนวยความสะดวกและ
สามารถแจ้งความประสงค์ของการดำเนินงาน
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือต่อเติมอาคารนั้นได้ เพ่ือ
ก่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเข้า
ดำเนินงานสำรวจพื้นที่ 

(๓) กำหนดแผนงานการใช้พ้ืนที่โดยประมาณ
รวมไปถึงการกำหนดขอบเขตของอาคารใน
เบื้องต้น โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างกรอบการใช้สอยอาคารให้ตรง
ตามวัตถุของการใช้อาคารและเป็นไปตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
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ก่อสร้างอาคารสถานที่และการดำเนินงานตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานอย่างสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๒.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) วางแผนขั้นตอนในการออกแบบอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม ตาม
ข้อมูลความต้องการใช้สอยของเจ้าของโครงการ
(คณะ สำนัก สถาบัน) ที่ผ่านมาพบว่า ในการ
ปฏิบัติงานวางแผนขั้นตอนการออกแบบไม่เป็นไป
ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนเนื่องจากขาด
อุปกรณ์ ที่ ทั น สมั ย ในวั ด ระยะส่ งผล ให้ การ
ดำเนินงานล่าช้า  

(๒) ร่วมวางแผนในการจัดทำแบบร่างนำเสนอ
ต่อเจ้าของโครงการ บางครั้ งพบว่า  เพ่ือให้
เจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของโครงการพิจารณาว่า
ถูกต้องและเป็นไปตามความต้องการในการใช้สอย
อาคารโดยคำนึกถึงวงเงินงบประมาณประกอบ 

  (๓) ร่วมวางแผนออกแบบผังสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของพ้ืนที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและ
เมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน ให้ชุมชนน่าอยู่และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี  แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนที่ ใช้สอยของ
หน่วยงานและให้ ได้สถาปัตยกรรมที่มีความ
เหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 

 (๔) ร่วมกำหนดนโยบายการใช้ข้อกฎหมายที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร  เช่ น 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหระทรวงที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ งาน ออกแ บ บ  แล ะป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่
บ างที่ ใน ท้ อ งถิ่ น จั งห วั ด ต ามป ระกาศของ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการก่อสร้างในพ้ืนที่
รัศมีของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ภายในสถานศึกษา 
โด ยการม อบ ห มาย เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 
ปฏิบัติงานเพ่ือให้แนวทางต้นแบบในการก่อสร้าง
อาคารที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายกำหนด 

 

๒.๒.๒.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) กำหนดแผน ด้วยการศึกษาขั้นตอนในการ
ออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อเติม 
และซ่อมแซม ตามข้อมูลความต้องการใช้สอยของ
เจ้าของโครงการ(คณะ สำนัก สถาบัน) โดยการ
มอบหมายสถาปนิกปฏิบัติ งาน  เพ่ือให้ การ
ดำเนินงานออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
เจ้าของโครงการ 

(๒) กำหนดแผนงานขั้นตอนในการจัดทำแบบ
ร่ างน ำ เสนอต่ อ เจ้ าของโค รงการ  โดยการ
มอบหมายสถาปนิกปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าของ
พ้ืนที่หรือเจ้าของโครงการพิจารณาว่าถูกต้องและ
เป็นไปตามความต้องการในการใช้สอยอาคารโดย
คำนึกถึงวงเงินงบประมาณประกอบ 

  (๓ ) กำหนดแผนงานในการออกแบบผั ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่  กลุ่ม
อาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน 
ให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  โดย
การมอบหมายสถาปนิกปฏิบัติงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนที่ ใช้สอยของ
หน่วยงานและให้ 
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(๔) ร่วมวางแผนในการประเมินค่างานขั้นต้น

ของการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร แต่บางครั้ง
พบว่า เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาความเหมาะสมของ
วงเงินประมาณกับการใช้งานอาคาร 
 
 
 
 
 

๒.๒.๒.๓ งานเขียนแบบก่อสร้าง 

(๑) วางแผนขั้นตอนการเขียนแบบอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมเมื่อผ่าน
ขั้นตอนของการออกแบบ การเสนอแบบร่าง และ
ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ (คณะ 
สำนัก สถาบัน) แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการ
เขียนแบบก่อสร้าง แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเขียนแบบเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

(๒ ) วางแผนขั้นตอนในการเขียนแบบทาง
สถาปั ตยกรรมอาทิ  แปลน พ้ืน แปลงแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปด้าน รูปตัด รูปขยายทาง
สถาปัตยกรรม เป็นต้น แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือ
เป็นการจัดสรรเวลาในการดำเนินงานของแต่ละ
โครงการให้ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด 

(๓ ) วางแผนขั้ น ตอน เขี ยนแบบ ทางด้ าน
วิศวกรรม (นำข้อมูลการกำหนดหรือการออกแบบ
ทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรมาทำการเขียนแบบ 
อาทิ แปลนโครงสร้างพ้ืน คาน เสา โครงหลังคา 
แปลงสุขาภิบาล เป็นต้น แต่บางครั้งพบว่า  เพ่ือ
เป็นนำมาสรุปเป็นแบบรูปรายการก่อสร้างที่
สมบูรณ์และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 

(๔) วางแผนแนวทางการก่อสร้างและจัดทำ
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลก
สร้างแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือเป็นคู่มือหรือแนวทาง
ประกอบการสร้าง และประกอบการพิจารณา 
ตรวจสอบ เปรียบเทียบของคณะกรรมการตรวจ 

ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด 
สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) กำหนดแผนงานขั้นตอนในการประเมินค่า
งานขั้นต้นของการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร 
โดยการมอบหมายสถาปนิกปฏิบัติงานเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินประมาณกับ
การใช้งานอาคาร 
 

๒.๒.๒.๓ งานเขียนแบบก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงาน ด้วยการศึกษาการเขียนแบบ
อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม
เมื่อผ่านขั้นตอนของการออกแบบ การเสนอแบบร่าง 
และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ (คณะ 
สำนัก สถาบัน) แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการ
เขียนแบบก่อสร้างโดยการมอบหมายสถาปนิก
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเขียนแบบเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

(๒) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอนในการ
เขียนแบบทางสถาปัตยกรรมอาทิ  แปลนพ้ืน 
แปลงแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปด้าน รูปตัด 
รูปขยายทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น  โดยการ
มอบหมายสถาปนิกปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการ
จัดสรรเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ
ให้ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด 

(๓) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอนเขียน
แบบทางด้านวิศวกรรม (นำข้อมูลการกำหนดหรือ
การออกแบบทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรมาทำ
การเขียนแบบ อาทิ แปลนโครงสร้างพ้ืน คาน เสา 
โครงหลังคา แปลงสุขาภิบาล เป็นต้น โดยการ
มอบหมายสถาปนิกปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นนำมาสรุป
เป็นแบบรูปรายการก่อสร้างที่สมบูรณ์และตรง
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

(๔) กำหนดแผนงานและวางแผนแนวทางการ
ก่อสร้างและจัดทำรายละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลกสร้าง โดยการมอบหมาย
สถาปนิกปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นคู่มือหรือแนวทาง  
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การจ้าง อาทิ วิธีการทำงาน ข้อกำหนดงานก่อ

สรร้างด้านต่างๆ กำหนดการเลือกใช้วัสดุใน
โครงการก่อสร้าง 

 
 
 

 

๒.๒.๒.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) วางแผนขั้นตอนการถอดแบบก่อสร้าง โดย
ถอดออกมาเป็นรายการค่าวัสดุ จากแบบก่อสร้าง
โดยต้องถอดแบบวัสดุก่อสร้างจากทั้ งแบบ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมรวมถึงงานระบบ
ประกอบอาคารแต่บางครั้งพบว่า  สามารถ
ตรวจสอบรายการค่าวัสดุก่อสร้างของโครงการ
ก่อสร้างได้  
(๒) วางแผนขั้นตอนในการจัดทำรายการค่าวัสดุ 

และค่าแรง ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด 
ตามแบบฟอร์ม ปร.๔ เพ่ือสำหรับคำนวณราคา
ประมาณงานก่อสร้าง ซึ่งเมื่อดำเนินงานระบุวัสดุ
และค่าแรงลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
(Microsoft Excel) lแล้วเสร็จ ในการดำเนินงาน
ถัดไปต้องนำผลรวมของการประมาณราคางาน
ก่อสร้างมาใส่แบบฟอร์ม ปร.๕ โดยแบบฟอร์มนี้
จะต้องกำหนดค่า Fx ของงานก่อสร้าง โดยยึดเอา
หลั ก เกณ ฑ์  Fx งานก่ อส ร้ า งอาค ารม าเป็ น
ตัวกำหนดในการคำนวณหาค่า Fx แล้วจึงสรุป
รายการประมาณราคาทั้งหมดในแบบฟอร์ม ปร.๖ 
ทั้งนี้ในการระบุค่าวัสดุและค่าแรงจำต้องเป็นไป
ตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ การประมาณราคาของ
หน่วยงานของภาครัฐ แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือ
ดำเนินการประมาณได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่
ทางราชการกำหนด 

 

ประกอบการสร้าง และประกอบการพิจารณา 
ตรวจสอบ เปรียบเทียบของคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง อาทิ วิธีการทำงาน ข้อกำหนดงานก่อสร
ร้างด้านต่างๆ กำหนดการเลือกใช้วัสดุในโครงการ
ก่อสร้าง 
 

๒.๒.๒.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงาน ด้วยการศึกษาขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานถอดแบบก่อสร้าง โดยถอดออกมาเป็น
รายการค่าวัสดุ จากแบบก่อสร้างโดยต้องถอดแบบ
วัสดุ ก่ อสร้ างจากทั้ งแบบสถาปั ตยกรรมและ
วิศวกรรมรวมถึงงานระบบประกอบอาคาร โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติงานเพ่ือให้
สามารถตรวจสอบรายการค่าวัสดุก่อสร้างของ
โครงการก่อสร้างได้ 

(๒) กำหนดแผนงานและวางแผนในการจัดทำ
รายการค่าวัสดุ และค่าแรง ตามแบบฟอร์มที่ทาง
ราชการกำหนด ตามแบบฟอร์ม ปร.๔ เพ่ือสำหรับ
คำนวณ ราคาประมาณ งานก่อสร้าง ซึ่ งเมื่ อ
ดำเนินงานระบุวัสดุและค่าแรงลงในโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) lแล้ว
เสร็จ ในการดำเนินงานถัดไปต้องนำผลรวมของ
การประมาณราคางานก่อสร้างมาใส่แบบฟอร์ม 
ปร.๕ โดยแบบฟอร์มนี้จะต้องกำหนดค่า Fx ของ
งานก่อสร้าง โดยยึด เอาหลักเกณฑ์  Fx งาน
ก่อสร้างอาคารมาเป็นตัวกำหนดในการคำนวณหา
ค่า Fx แล้วจึงสรุปรายการประมาณราคาทั้งหมด
ในแบบฟอร์ม ปร.๖ ทั้งนี้ในการระบุค่าวัสดุและ
ค่าแรงจำต้องเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ การ
ประมาณราคาของหน่วยงานของภาครัฐ โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือ
ดำเนินการประมาณได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่
ทางราชการกำหนด 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
 (๓) วางแผนขั้นตอนการจัดทำแบ่งงวดงานงวด

เงิน ของโครงการก่ อส ร้ า งโดยการกำห น ด
ระยะเวลาทั้งหมดของการดำเนินงานก่อสร้างการ
แบ่งช่วงการจ่ายเงินของโครงการและรายละเอียด
ของเนื้องานที่จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการ
ดำเนินเข้าตรวจงานประจำงวดเพ่ือเบิกจ่ายค่า
ก่อสร้างในแต่ละงวดงานแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้
ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้ เป็นไปตาม
แผนงานก่อสร้างและแผนการจ่ าย เงินของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

๒.๒.๒.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑ ) ว างแผน การป ฏิ บั ติ งานควบ คุ ม การ
ดำเนิ น งานก่ อสร้ างให้ เป็ น ไปตามแผนการ
ดำเนินงานของโครงการก่อสร้างและเป็นไปตาม
แบบรูปรายการ โดยดำเนินงานอยู่ภายใต้ระเบียบ
ของงานพัสดุและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคาร แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐในการดำเนินโครงการ
ก่อสร้าง  

(๒) วางแผนการเลือกใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ ในงาน
ก่อสร้างที่ ตอบสนองการใช้งาน ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งานและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การ
ดำเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยฯเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯรวมถึงตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  

(๓) วางแผนในการปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงาน
ในการดำเนิ น งานก่ อส ร้ างโดยดำเนิ น งาน
ประสานงาน ให้ กั บท างมหาวิทยาลั ยฯ โดย
คณะกรรมการตรวจการจ้างกับทางผู้รับจ้างใน
กรณี เกิ ด ค ำติ ช ม  แ ต่ บ างค รั้ งพ บ ว่ า  เพ่ื อ
ดำเนินงานแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ
และเกดประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุด 

 
 

 

 (๓) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอนการ
จัดทำแบ่งงวดงานงวดเงินของโครงการก่อสร้าง
โดยการกำหนดระยะเวลาทั้ งหมดของการ
ดำเนินงานก่อสร้างการแบ่งช่วงการจ่ายเงินของ
โครงการและรายละเอียดของเนื้องานที่จะต้อง
ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการดำเนินเข้าตรวจงาน
ประจำงวด  โดยการมอบหมาย เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือเบิกจ่ายค่าก่อสร้างใน
แต่ละงวดงานเพ่ือให้ควบคุมการดำเนินการ
ก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและ
แผนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 
 

๒.๒.๒.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงาน ด้วยการศึกษาในการ
ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้ เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างและ
เป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยดำเนินงานอยู่
ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก่ อ ส ร้ า งอาคาร  โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ภาครัฐในการดำเนิน
โครงการก่อสร้าง  

(๒) กำหนดแผนงานการเลือกใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ 
ในงานก่อสร้างที่ตอบสนองการใช้งาน ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งานและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงาน
ก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยฯเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯรวมถึงตรงตามวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน  

(๓) กำหนดแผนงานและวางขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงาน
ก่อสร้างโดยดำเนินงานประสานงานให้กับทาง
มหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างกับ
ท างผู้ รั บ จ้ า งใน กรณี เกิ ด ค ำติ ช ม  โด ยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือ 
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 (๔) วางแผนในการปฏิบัติงานจัดทำเอกสาร

ประกอบตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของการ
ดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การจัดทำเอกสารบันทึก
ก ารค วบ คุ ม งาน ป ระจ ำวั น  เอก ส ารแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอันเนื่องมาจากปัญหาที่
หน้างานก่อสร้าง การทำรายการงานลดงานเพ่ิม
งานก่อสร้าง แต่บางครั้งพบว่า  เพ่ือเป็นการ
ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความปลอดภัย และ
ความสะดวกในการเข้าใจอาคาร 

(๕) วางแผนในการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตรวจเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร
สุขลักษณะในพ้ืนที่ โครงการก่อสร้างรวมถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยต้อบุคคล
ทุกฝ่ายและลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๒.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

(๑) วางแผนในการเข้าใช้พ้ืนที่ วางผังพ้ืนที่การ
จัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่ การประเมิน
งบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การดำเนินงานกิจกรรม/
โค ร งก า ร  ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย เป็ น ไป ต า ม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 ดำเนินงานแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ
และเกดประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุด 

(๔) กำหนดแผนงานและกำหนดช่วงระยะเวลา
จัดส่งจัดทำเอกสารประกอบตลอดระยะเวลา
สัญญาจ้างของการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การ
จัดทำเอกสารบันทึกการควบคุมงานประจำวัน 
เอกสารแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงแบบก่อสร้างอัน
เนื่องมาจากปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง การทำ
รายการงานลดงานเพ่ิมงานก่อสร้าง โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือ
เป็นการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าใจอาคาร 

(๕) กำหนดแผนงานของโครงการก่อสร้างในการ
ควบคุมและตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างโดยสรุป
รายงานเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน หรือรายงวด 
โด ยการม อบ ห มาย เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 
ปฏิบัติงานเพ่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทราบถึงความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง 

(๖) กำหนดแผนงานและวางขั้นตอนในการเข้า
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจเรื่องความปลอดภัย
ในการก่อสร้างอาคารสุขลักษณะในพ้ืนที่โครงการ
ก่อสร้างรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติ งาน เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยต้อบุคคล
ทุกฝ่ายและลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม  
๒.๒.๒.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

(๑) กำหนดแผนงานทางการดำเนินงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การ
ขอเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดวางผังพ้ืนที่การจัดกิจกรรม 
การจัดตกแต่งสถานที่ การประเมินงบประมาณใน
การดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ โดย  
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
(๒) ร่วมวางแผนการจัดตกแต่งสถานที่ตามแบบ

ได้ที่ รับการอนุมัติจากผู้บริหาร โดยกำหนด
ขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่ง
ถ้าหากประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานไม่
สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จได้ในช่วงเวลาราชการ
จึ งจำเป็ นต้ องการจัดทำบั นทึ กข้อความขอ
ดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่นอกเวลาราชการ แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือให้สถานที่พร้อมต่อการใช้
กิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

(๓) วางแผนในการปฏิบัติงานจัดตกแต่งสถานที่
ตามแผนการดำเนินงานหากเกิดปัญหาระหว่าง
การปฏิบัติงานให้ประสานต่อหัวหน้างานและ
หน่วยงานเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้น  แต่
บางครั้ งพบ ว่า  เพ่ื อ เข้ าร่วมปรึกษาและหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

(๔) วางแผนในการจัดเก็บสถานที่หลังจากเสร็จ
สิ้นกิจกรรมให้เรียบร้อยแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้
สถานที่ในการจัดตกแต่งสถานที่นั้นจะต้องกลับมา
อยู่ในสภาพในการพร้อมใช้งานเหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒.๒.๒.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

(๑) วางแผนในการกำหนดการจัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้าน
ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างแต่บางครั้ งพบว่า  เพ่ือ
วางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บเรียบ
เรียงข้อมูลและนำมาประกอบการจัดทำแผนคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

 

การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 (๒) ร่วมวางแผนและกำหนดแผนงานในการจัด
ตกแต่งสถานที่ตามแบบได้ที่รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหาร โดยกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการ
ดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งถ้าหากประเมินระยะเวลา
ในการดำเนินงานไม่สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จได้
ในช่วงเวลาราชการจึงจำเป็นต้องการจัดทำบันทึก
ข้อความขอดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่นอกเวลา
ราชการ โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเพ่ือให้สถานที่พร้อมต่อการใช้กิจกรรม/
โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

(๓) กำหนดแผนงานในการปฏิบัติงานจัดตกแต่ง
สถานที่ตามแผนการดำเนินงานหากเกิดปัญหา
ระหว่างการปฏิบัติงานให้ประสานต่อหัวหน้างาน
และหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้น โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ื อ เข้ าร่ วมปรึกษาและหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

(๔) กำหนดแผนงานและควบคุมการปฏิบัติงาน
ในการจัดเก็บสถานที่หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมให้
เรียบร้อยโดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเพ่ือให้สถานที่ในการจัดตกแต่งสถานที่
นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพในการพร้อมใช้งาน
เหมือนเดิม 
 

๒.๒.๒.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนทางการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน งานลงใน
ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำคำของบประมาณ
แผ่ น ดิ น ด้ าน ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อส ร้ า ง โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือ
วางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บ 
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(๒) วางแผนในการเข้าขอข้อมูลเพ่ือปฏิบัติงาน

รวมรวบข้อมูลความต้องการคำขอปรับปรุง 
ซ่อมแซม ก่อสร้าง ของหน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยฯแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือนำมาเป็น
ฐานข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และ
จัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้าง ซ่อมแซม
หรือปรับปรุงอาคารสถานที ่

(๓ ) ว า งแ ผ น ใน ก ารป ฏิ บั ติ จั ด ท ำค ำข อ
งบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การ
สรุปข้อมูลความสำคัญของโครงการก่อสร้าง ความ
จำเป็นในการก่อสร้าง และเรียบ เรียงข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของแต่ละโครงการลงเอกสารตามแบบฟอร์ม
เอกสารหมาย 8 และเอกสารหมายเลข ๘.๑  แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดส่งคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งสร้างของ
มหาวิทยาลัยฯต่อสำนักงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๒.๒.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) วางแผนในการประสานงานเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลที่จะต้องมาใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) ประกอบไปด้วย เอกสาร
สัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะสัญญา
แบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการกำหนด 
เอกสารการส่งงานของแต่ละงวดงานของโครงการ
ก่อสร้าง รายงานประมาณราคาของสัญญาจ้าง
และรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือนำมาประกอบในการคำนวณ
ค่า K ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว 

 

 (๒ ) กำหนดแผนงานทางการดำเนินงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ใน
การรวมรวบข้อมูลความต้องการคำขอปรับปรุง 
ซ่อมแซม ก่อสร้าง ของหน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยฯโดยให้ข้อเสนอแนะวิธีการในการ
รวบรวมข้อมูล โดยการมอบหมาย เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือนำมาเป็นฐานข้อมูลใน
ก า รอ อ ก แ บ บ  เขี ย น แ บ บ  แ ล ะ จั ด ล ำดั บ
ความสำคัญของการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงอาคารสถานที่(๓) กำหนดแผนงานใน
วางแผนในการปฏิบัติจัดทำคำของบประมาณ
แผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างและตรวจสอบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างพร้อมทั้งจัดลำดับ
ความสำคัญของที่ดินก่อสร้างประกอบการสรุป
ข้อมูลความสำคัญของโครงการก่อสร้าง ความ
จำเป็ น ในการก่อสร้ างและเรียบ เรียงข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของแต่ละโครงการลงเอกสารตามแบบฟอร์ม
เอกสารหมาย ๘ และเอกสารหมายเลข ๘.๑โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดส่งคำขอ
งบ ป ร ะ ม า ณ ด้ า น ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ส ร้ า ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯต่อสำนักงบประมาณ 

 ๒.๒.๒.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) กำหนดแผนงานทางการดำเนินงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และให้คำแนะนำในการประสานงานเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลที่จะต้องมาใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) ประกอบไปด้วย เอกสาร
สัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะสัญญา
แบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการกำหนด 
เอกสารการส่งงานของแต่ละงวดงานของโครงการ
ก่อสร้าง รายงานประมาณราคาของสัญญาจ้าง
และรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน  
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 (๒) วางแผนในการปฏิบัติงานศึกษาเงื่อนไขและ

หลักเกณฑ์ในการคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K) การเลือกใช้สูตรในการ
คำนวณให้ตรงตามประเภทงานก่อสร้าง โดยดัชนี
ราคาที่ใช้ในการคำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้าง
นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K )  

(๓) วางแผนในการปฏิบัติงานคำนวณคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) นั้นจะต้องจัดทำอยู่
ในรูปแบบเอกสารประกอบไปด้วย เอกสารส่วน
แรกเป็นเอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบรายการ
คำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) 
ของทางหน่วยราชการที่ขอมา ในที่นี้หมายถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การคำนวณคำ
ขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้
รับจ้าง และ ผลการคำนวณเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางสำนักงบประมาณ ลง
อยู่ ในตารางเดียวกัน เอกสารส่วนที่ สองเป็น
เอกสารที่ ระบุและเรียบเรียงการดำเนินงาน
ก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวันเดือนปีในการเริ่มสัญญา
ก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงินงบประมาณใน
การก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่งงานของแต่ละ
งวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่ละงวดงาน 
เอกสารส่วนที่สามซึ่งอาจจะเป็นเอกสารส่วน
สุดท้ายกรณีงานก่อสร้างนั้นไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่
นอกเหนือวงเงินก่อสร้าง จะเป็นเอกสารส่วน
รายการคำนวณจะระบุสูตรที่ใช้ในการคำนวณและ
รายการที่ไม่รวมในการคำนวณค่า K  โดยเอกสาร
ทั้ งหมดที่ กล่ าวมาข้างต้นจะถูกนำไปใช้  แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การดำเนินงานคำนวณค่า K 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามเงื่อนไข 
 
 
 

 
 

เพ่ือนำมาประกอบในการคำนวณค่า K ได้ ใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว 

 (๒) กำหนดแผนงานในการปฏิบัติงานศึกษา
เงื่อน ไขและหลัก เกณ ฑ์ ในการคำนวณ การ
ตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) และ
ให้คำแนะนำในการ การเลือกใช้สูตรในการ
คำนวณให้ตรงตามประเภทงานก่อสร้าง โดยดัชนี
ราคาที่ใช้ในการคำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์ โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ( ค่า K )  

(๓) กำหนดแผนงานในการปฏิบัติงานคำนวณคำ
ขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) และให้
คำแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบไปด้วย 
เอกสารส่วนแรกเป็นเอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบ
รายการคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( 
ค่า K ) ของทางหน่วยราชการที่ขอมา ในที่นี้
หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การ
คำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) 
ของทางผู้รับจ้าง และ ผลการคำนวณเงินชดเชย
ค่ า ง าน ก่ อ ส ร้ า ง  (  ค่ า  K ) ข อ งท า งส ำนั ก
งบประมาณ ลงอยู่ในตารางเดียวกัน เอกสารส่วน
ที่ สองเป็ น เอกสารที่ ระบุ และเรียบ เรียงการ
ดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวันเดือนปี ใน
การเริ่มสัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงิน
งบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่ง
งานของแต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่
ละงวดงาน เอกสารส่วนที่สามซึ่ งอาจจะเป็น
เอกสารส่วนสุดท้ายกรณีงานก่อสร้างนั้นไม่มีงาน
ลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือวงเงินก่อสร้าง จะเป็น
เอกสารส่วนรายการคำนวณจะระบุสูตรที่ใช้ในการ
คำนวณและรายการที่ไม่รวมในการคำนวณค่า K  
โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกนำไปใช้ 
โด ยการม อบ ห มาย เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 
ปฏิบัติงานเพ่ือให้  
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๒.๒.๒.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการของหน่วยงาน 

(๑) วางแผนในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่าง
และจัดพิมพ์บันทึกข้อความ แนวนโยบาย ในการ
ดำเนินการต่างๆ เช่น การดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ การประชุม หรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของหน่วยงานอาคารสถานที่  แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภ าพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 
 
 
 

๒.๒.๒.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ความเสี่ยง  

(๑) วางแผนในการปฏิบัติงานศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเกณฑ์การประเมินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านความเสี่ยง ตามกรอบระยะเวลาใน
การดำเนินงานความเสี่ยงเป็นปีงบประมาณ แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือทำให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความ
เสี่ยง 

 (๒) ร่วมวางแผนในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วม
นำเสนอประเด็นความเสี่ยงกับบุคลากรภายใน
หน่วยงานย่อยแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือกำหนด
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานและนำเสนอ
ประเด็นความเสี่ ยงของหน่ วยงานเพ่ือนำไป
นำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงประจำ
สำนักงานอธิการบดี 

(๓) ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานจัดทำแผน
ความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความ
เสี่ยง RM ๑-๓ ในการกำหนดความเสี่ยงและการ
ให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง แต่บางครั้งพบว่า 
เพ่ือเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานและ 

การด ำเนิ น งาน คำนวณ ค่ า  K เป็ น ไปต าม
หลักเกณฑ์และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 

๒.๒.๒.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการของหน่วยงาน 

(๑) กำหนดแผนงานการดำเนินงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วย
การศึกษาในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่าง
และจัดพิมพ์บันทึกข้อความ แนวนโยบาย ใน
การดำเนินการต่างๆ เช่น การดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ การประชุม หรืองานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
อาคารสถานที่ โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

๒.๒.๒.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ความเสี่ยง 

(๑ ) กำหนดแผนงาน  ด้วยการศึกษาการ
ปฏิบัติงานศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความ
เสี่ยง ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานความ
เสี่ยงเป็นปีงบประมาณและให้คำแนะนำในการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินงานประกัน
คุณ ภาพการศึ กษาด้ านความ เสี่ ย ง โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้
การดำเนินการเป็นไปเกณฑ์งานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านความเสี่ยง 

 (๒) ร่วมกำหนดแผนงานในการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือร่วมนำเสนอประเด็นความเสี่ยงกับบุคลากร
ภายในหน่วยงานย่อยเพ่ือกำหนดประเด็นความ
เสี่ยงของหน่วยงานและนำเสนอประเด็นความ
เสี่ยงของหน่วยงาน โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบั ติ งาน ปฏิบัติ งาน เพ่ือนำไปนำเสนอต่อ
คณ ะกรรมการความเสี่ ย งประจ ำสำนักงาน
อธิการบดี 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
เป็นข้อมูลในการเลือกประเด็นความเสี่ยงทั้งใน

ระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๒.๑๑ งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๑) ร่วมวางแผนในการศึกษาเกณฑ์และรวบรวม
ข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯที่ได้มอบหมายโดย
งานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมายงานในการดูแล
ซ่ อม บ ำรุ งด้ าน อาคารสถาน ที่ แ ล ะ พั ฒ น า
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว แต่บางครั้ง
พบว่า เพ่ือศึกษาขั้นตอนและศึกษาหรือค้นหา
แนวทาง วิธีการ ในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) ร่วมวางแผนในการประชุม วางแผนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯร่วมกับ
บุคลากรในหน่วยงาน แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือร่วม
ระดมหาแนวทางการดำเนินงานในการปรับปรุง
ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ พั ฒ น าอ าค ารส ถ าน ที่ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) ร่วมวางแผนปฏิบัติงานดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย โดย
งานอาคารสถานที่ ได้ รับ มอบหมายในการ
ดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยฯการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

(๓) กำหนดแผนงานในการปฏิบัติงานจัดทำ
แผนความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความ
เสี่ยง RM ๑-๓ ในการกำหนดความเสี่ยงและการ
ให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการ
จัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานและเป็นข้อมูล
ในการเลื อกประเด็น ความเสี่ ย งทั้ งในระดับ
สำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ 

๒.๒.๒.๑๑ งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๑) ร่วมวางแผนด้วยการศึกษา เกณฑ์และ
รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯและให้
คำแนะนำโดยงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมาย
งานในการดูแลซ่อมบำรุงด้านอาคารสถานที่และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือศึกษาขั้นตอนและศึกษาหรือค้นหาแนวทาง 
วิธีการ ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) ร่วมวางแผนในการประชุม กำหนดแผนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯร่วมกับ
บุ คลากรในหน่ วยงาน  โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือร่วมระดมหา
แนวทางการดำเนินงานในการปรับปรุงซ่อมแซม
และพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการ
เข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) กำหนดแผนปฏิบัติ งานดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย โดย
งานอาคารสถานที่ ได้ รับ มอบหมายในการ
ดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยฯการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ด้านประสานงาน 

๒.๒.๓.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

(๑) ประสานงานเจ้าหน้าที่หรือคณาจารย์ที่
เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ก่อนเข้าสำรวจพื้นที่ แต่บางครั้ง
พบว่าเพ่ือรับฟังความคิดหรือข้อเสนอแนะหรือ
ความต้องการในการปรับปรุงพ้ืนที่ ซ่อมแซม ต่อ
เติมหรือก่อสร้างใหม่ จากเจ้าหน้าที่หรือคณาจารย์
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๓.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานภายในหน่วยงาน แต่บางครั้งพบว่าเพ่ือให้
ทิศทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดความถูกต้องทั้งทางด้าน
งานสถาปัตยกรรม 

(๒ ) ให้ ร า ย ล ะ เอี ย ด เกี่ ย ว กั บ ข้ อ มู ล ท า ง
สถาปัตยกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคณาจารย์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว แต่บางครั้งพบว่า
เพ่ือเป็นการทำความเข้าใจรูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านประสานงาน 

๒.๒.๓.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

(๑) ประสานงานกับคณาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ความเห็น และอธิบายถึงแนวทางการสำรวจ 
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ กำหนดขอบเขตในการ
สำรวจ โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเพ่ือทำความเข้าใจที่ตรงกันในการ
สำรวจเพ่ือจัดทำงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมพ้ืนที่
อาคาร/โครงการ และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้อาคาร 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นการดำเนินงานสำรวจ การ
กำหนดช่วงเวลา ระบุพื้นท่ีโดยสังเขปในการออก
สำรวจ โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเพ่ือจัดทำโครงการในการพัฒนาพ้ืนที่
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

๒.๒.๓.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานภายในหน่วยงาน โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ความ
คิดเห็นและคำแนะนำแนวทางการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมเป็นไปในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม
ที่เกิดความถูกต้อง ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้
จริง 

(๒ ) ให้ ค ำ แ น ะ น ำ แ ล ะ ให้ ค ว าม คิ ด เห็ น
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
ให้แก่ เจ้าหน้าที่หรือคณาจารย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการดังกล่าว โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการแนะนำและการ
ทำความเข้าใจรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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๒.๒.๓.๓ งานเขียนแบบก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมกับช่างเขียนแบบในการ
ดำเนินงานจัดทำแบบก่อสร้าง แต่บางครั้งพบว่า
เพ่ือให้เป็นไปตามการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๒) ให้รายละเอียดและคำแนะรายละเอียดของ
งานสถาปัตยกรรมต่อช่างเขียนแบบ แต่บางครั้ง
พบว่าเพ่ือให้งานเขียนแบบถูกต้องตามแนว
ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

๒.๒.๓.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานภายในหน่วยงาน แต่บางครั้งพบว่าเพ่ือให้
ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำประมาณราคา
งานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 
 

 

๒.๒.๓.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑ ) ป ระส าน งาน ความ คื บ ห น้ าขอ งก าร
ดำเนินงานก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ของโครงการนั้นๆแต่บางครั้งพบว่าเพ่ือรายงาน
ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้าง
ของโครงการนั้นๆ 

(๒) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างผู้
ควบคุมงานก่อสร้างกับทางผู้รับจ้าง แต่บางครั้ง
พบว่าเพ่ือให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบรูปรายการและตรงตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนด 

(๓) ประสางานการทำงานระหว่างทีมงานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน แต่บางครั้งพบว่า
เพ่ือประสานงานให้การดำเนินงานก่อสร้างถูกต้อง
ตามระเบียบงานพัสดุ และระเบียนที่ทางราชการ
กำหนดไว้ 

(๔) ชี้แจงและให้รายละเอียดของการดำเนินงาน  

๒.๒.๓.๓ งานเขียนแบบก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานและให้ความคิดเห็นการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมกับช่าง
เขียนแบบในการดำเนินงานจัดทำแบบก่อสร้าง 
โด ยก ารมอบ ห ม าย เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ก่อสร้าง เกิดความปลอดภัยถูกต้องตามแนวทาง
ของงานสถาปัตยกรรม 

 

๒.๒.๓.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานและให้ความคิดเห็น ในการ
ดำเนินงานจัดทำงานประมาณราคา สร้างความ
เข้าใจในการจัดทำประมาณราคาระหว่างทีมงาน 
โด ยการม อบ ห มาย เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 
ปฏิบัติงานเพ่ือจัดทำประมาณราคางานก่อสร้างให้
ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 

 

๒.๒.๓.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานและให้ความคิดเห็นในการ
ดำเนินงานก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้าง และทีมงานควบคุม
งานก่อสร้าง โดยการมอบหมาย เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานดำเนินงาน
ก่อสร้างเป็นไปแผนการดำเนินงานก่อสร้าง 

(๒) ประสานงานและให้ความคิดเห็น ในการดำ
งานก่อสร้างต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้าง
งานก่อสร้าง โดยการมอบหมาย เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างและวางแนวทางในการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

(๓) ประสานงานและให้ความคิดเห็นการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
ก่อสร้าง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดย  
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ก่อสร้างให้ทั้งทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และรวมถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่เจ้าของพ้ืนที่ทราบ
ถึงรายละเอียดโครงการก่อสร้างแต่บางครั้งพบว่า
เพ่ืออำนวยความสะดวกต่อผู้รับจ้างก่อสร้างเข้า
ดำเนินงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๓.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

(๑) ประสานงานกับเจ้าของโครงการในการจัด
งานแต่บางครั้งพบว่าเพ่ือทราบถึงวัตถุประสงค์
และความต้องการในการเข้าจัดพ้ืนที่ 

(๒) ประสานงานกับผู้ดูแลพ้ืนที่แต่บางครั้ง
พบว่าเพ่ือขอเข้าใช้พ้ืนที่ ในการดำเนินงานจัด
ตกแต่งสถานที่ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่ม
กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 

๒.๒.๓.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานสำรวจความต้องการกับคณะ
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ แต่บางครั้ง
พบว่า เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการในการ
จัดทำคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดทำ
คำของบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างแก่บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้
บุคลากรเข้าใจและสามารถกรอกรายละเอียดได้
ครบถ้วนสมบู รณ์ นั้ นจำเป็นต้องมีการจัดทำ
ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด 

การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การดำเนินงานก่อสร้างสามารถดำเนินงาน
ได้ตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนด 

(๔) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้ทั้งทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และรวมถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่เจ้าของพ้ืนที่ทราบ
ถึ งรายละเอียด โครงการก่ อสร้ าง  โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือ
อำนวยความสะดวกต่อผู้ รับจ้างก่อสร้างเข้า
ดำเนินงานก่อสร้าง 

 

๒.๒.๓.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

(๑) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำ ชี้แจง แนะนำ
วิธีการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานระหว่าง
ทีมงานโดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเพ่ือวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม
ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

(๒ ) ให้ ข้ อคิ ด เห็ น ห รือคำแนะน ำ ใน การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานโดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรมและสามารถดำเนินงานจัด
กิจกรรมได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

๒.๒.๓.๗  งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

(๑) ประสานงานร่วมกันกับหน่วยงาน คณะ 
ศูนย์สำนักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
โด ยการม อบ ห มาย เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 
ปฏิบั ติ งาน เพ่ื อสำรวจความต้องการในการ
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง งานด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นและแนะนำรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการจัดทำคำของบประมาณที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างแก่ทีมงานภายในหน่วยงานและ  
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๒.๒.๓.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายนอก
หน่วยงานและแจ้งความประสงค์ในการขอความ
อนุ เคราะห์จัดหาเอกสารที่ จำเป็นต้องมี  แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือประกอบการคำนวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K ) 

(๒) ติดต่อประสานงานกับบุคลากรจากทาง
สำนั กงบประมาณ  แต่บางครั้ งพบ ว่า  เพ่ื อ
ตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ก่อนการนำเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๓.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการของหน่วยงาน 

(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายใน
หน่วยงานแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือและเอกสารทาง
ราชการ 

(๒) ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายนอก
หน่วยงานในงานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการ แต่บางครั้ งพบว่า  เพ่ือให้สามารถ
ดำเนินงานแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดภายใน
หนังสือเอกสารทางราชการได้อย่างทันต่อการ
ดำเนินงาน 

 
 

 

บุคลากรภายนอกหน่วยงาน โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความ
เข้ า ใจ ใน การด ำ เนิ น งาน จั ด ท ำค ำขอแผ น
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

๒.๒.๓.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นระหว่าง
ทีมงานเพ่ือดำเนินงานรวบรวมเอกสารที่จำเป็นใน
การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK) และ
ให้ข้อแนะนำในการเลือกใช้สูตรในการคำนวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นข้อมูลที่
ถูกต้องในการดำเนินงานการคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่าK)   

(๒ ) ประสานงานและให้ข้อแนะนำในการ
ดำเนินงานจัดทำ ชี้แจงวิธีการคำนวณค่าเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ต่อบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการดำเนินงานคำนวณค่าเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง    (ค่าK)  
 

๒.๒.๓.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการของหน่วยงาน 

(๑) ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ร่างและจัดพิมพ์บันทึกข้อความ แนวนโยบาย ใน
การดำเนิ น การต่ างๆ  เช่ น  การดำ เนิ น งาน
กิจกรรม/โครงการ การประชุม หรืองานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานอาคาร
สถานที่ โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ 

(๒) ติดต่อประสานงานและให้ข้อเสนอแนะ 
แนะนำกับบุคลากรภายนอกหน่วยงานในงานรับ-
ส่งหนั งสือและเอกสารทางราชการ โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้ 
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๒.๒.๓.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ความเสี่ยง  

(๑) ต่อต่อประสานงานกับบุคลากรผู้มีความรู้
ความสามารถในการให้ข้อมูลด้านเกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความ
เสี่ยง ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานความ
เสี่ยงเป็นปีงบประมาณ แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือทำ
ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพด้านความเสี่ยง 

 (๒) ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานเพ่ือเข้า
ร่วมการประชุมในการระดมความคิดเห็นในการ
นำเสนอประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในการ
ปฏิบัติงานของแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือกำหนด
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานและนำเสนอ
ประเด็นความเสี่ ยงของหน่ วยงานเพ่ือนำไป
นำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงประจำ
สำนักงานอธิการบดี 

(๓) ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานในการ
ปฏิบัติงานจัดทำแผนความเสี่ยงของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มความเสี่ยง RM ๑-๓ ในการกำหนด
ความเสี่ยงและการให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง 
แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือเป็นการจัดลำดับความ
เสี่ยงของหน่วยงานและเป็นข้อมูลในการเลือก
ประเด็นความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและระดับ
มหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

สามารถดำเนินงานแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด
ภายในหนังสือเอกสารทางราชการได้อย่างทันต่อ
การดำเนินงาน 
 

๒.๒.๓.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ความเสี่ยง  

(๑ ) ประสานงานและให้ข้อคิด เห็ น ในการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง ตามกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงานความเสี่ ยงเป็ น
ปีงบประมาณ โดยการมอบหมาย เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือทำให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้าน
ความเสี่ยง 

 (๒) ประสานงานและดำเนินงานในบทบาทให้
ความคิดเห็น ให้คำแนะนำ ภายในทีมงานเพ่ือ
สร้างความรู้ความเช้าใจกับการกำหนดประเด็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในการปฏิบัติงานของ โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือกำหนดประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานและ
นำเสนอประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานเพ่ือ
นำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงประจำ
สำนักงานอธิการบดี 

(๓) ประสานงานและให้ข้อแนะนำระหว่าง
ทีมงานในการปฏิบัติงานจัดทำแผนความเสี่ยงของ
หน่วยงานตามแบบฟอร์มความเสี่ยง RM ๑-๕ ใน
การกำหนดความเสี่ยงและการให้คะแนนประเด็น
ความเสี่ยงโดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน
ในการกำหนดประเด็นความเสี่ยงและจัดการความ
เสี่ยงตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
๒.๒.๓.๑๑ งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๑) ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือทราบถึงเกณฑ์การดำเนินงาน
ของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของ
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กำแพ งเพ ช รที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  

(๒) ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานในการ
ประชุม วางแผนการดำเนินงานตัวชี้ วัดของ
มหาวิทยาลัยฯร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือร่วมระดมหาแนวทางการ
ดำเนินงานในการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
อาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อมในการเข้ าสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้
การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกำแพงเพชรดำเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

 
 
 
 

 

๒.๒.๓.๑๑ งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๑) ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นระหว่าง
หน่วยงานโดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเพ่ือทราบและวิเคราะห์ เกณฑ์การ
ดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรที่ ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  

(๒) ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นระหว่าง
ทีมงานในการประชุม วางแผนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯร่วมกับบุคลากรใน
หน่วยงานโดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ป ฏิ บั ติ ง าน เพ่ื อ ร่ วม ระด มห าแน วท างก าร
ดำเนินงานในการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
อาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อมในการเข้ าสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นกับหน่วยงาน
ทั้ งภายในและภายนอกหน่ วยงาน โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้
การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกำแพงเพชรดำเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

 
ด้านบริการ 

๒.๒.๔.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ-
เขียนแบบ 

(๑) ประสานงานเจ้าหน้าที่หรือคณาจารย์ที่
เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ก่อนเข้าสำรวจพ้ืนที่ แต่บางครั้ง
พบว่าเพ่ือรับฟังความคิดหรือข้อเสนอแนะหรือ
ความต้องการในการปรับปรุงพ้ืนที่ ซ่อมแซม ต่อ
เติมหรือก่อสร้างใหม่ จากเจ้าหน้าที่หรือคณาจารย์
ที่เก่ียวข้อง 

(๒) การจัดเก็บข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมใน
กรณีที่จะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือ
ซ่อมแซม รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ แต่
บางครั้งพบว่า  เพ่ือการกำหนดรายละเอียด
โครงการทางสถาปัตยกรรมหลักรวมทั้งการ 

ด้านบริการ 

๒.๒.๔.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ-
เขียนแบบ 

(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานแก่ทีมงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เขี ยนแบ บ  โด ยการมอบหมาย เจ้ าห น้ าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้ทีมงานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเขียนแบบสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วิธีการ 

(๒ ) ตอบปัญหาและชี้ แจง  ในการกำหนด
ขอบเขตการสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งในกรณี
พ้ืนที่ก่อสร้างใหม่ และพ้ืนที่ก่อสร้างต่อเติมจาก
อาคารเดิม โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที ่ 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ออกแบบวางผังประเภทต่างๆและการเสนอ
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  

(๓) การจัดเก็บข้อมูลปฏิบัติ ลักษณะพ้ืนที่ที่จะ
ก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้
ประโยชน์  และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ออกแบบและก่อสร้างอาคารแต่บางครั้งพบว่า 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๒.๔.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านสถาปัตยกรรม งาน
ปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความ
ต้องการใช้สอยของเจ้าของโครงการ(คณะ สำนัก 
สถาบัน) แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การดำเนินงาน
ออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของ
โครงการ 

(๒ ) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้ องต้น ความรู้  
ทางด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้ แจงเรื่องต่ างๆ เกี่ ยวกับการออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรม  แต่ บางครั้ งพบ ว่า  เพ่ื อ ให้
ผู้รับบริการเกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันกับ
ผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ
ในการก่อสร้าง 

 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างเพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานก่อสร้าง 

 (๓ ) จั ดทำเอกสารทางวิช าการ โดยสรุป
รายละเอียดโครงการก่ อสร้ าง และสรุปข้อ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ดิน
สิ่ งก่ อสร้ างของโครงการก่ อสร้ าง  โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือจำ
ทำเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการในการเผยแพร่
ข้อมูลด้านงานอาคารสถานที ่

(๔) ให้บริการวิชาการ โดยการรวบรวมด้าน
ข้อมูลพ้ืนฐานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎกำแพงเพชร และให้บริการวิชาการในการ
บริหารงานระหว่างหน่วยงานทั้ งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  

 

๒.๒.๔.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ งานออกแบบอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม 
ตามข้อมูลความต้องการใช้สอยของเจ้าของ
โค ร งก าร (ค ณ ะ  ส ำนั ก  ส ถ าบั น ) โด ยก าร
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้
การดำเนินงานออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของ  
เจ้าของโครงการ ถูกต้องตามข้อกฎหมาย และเกิด
ความปลอดภัยในการเข้าใช้อาคาร  

(๒) ตอบปัญหา ให้ข้อชี้แจง และให้คำแนะนำ
แนวทางการแก้ปัญหาต่อเจ้าของโครงการ
ก่อสร้างในการนำเสนอโครงการก่อสร้างต่อ
เจ้าของโครงการโดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาว่าถูกต้องตาม
ข้อมูลความต้องการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  

(๓) จัดทำข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์งาน
ออกแบบผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ 
กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง การจัดรูปที่ดิน โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๔.๓ งานเขียนแบบก่อสร้าง 

(๑) ให้คำแนะนำ วิธีการในการปฏิบัติงานเขียน
แบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุงต่อเติม
ซ่อมแซมเมื่อผ่านขั้นตอนของการออกแบบ การ
เสนอแบบร่าง และได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก สถาบัน) แล้วจึงนำ
ข้อมูลเหล่านั้นไปทำการเขียนแบบก่อสร้าง แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การดำเนินงานเขียนแบบ
ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้อาคาร 

(๒ ) ให้ ค ำแ น ะน ำ ใน ก า ร อ่ าน แ บ บ ท า ง
สถาปั ตยกรรมอาทิ  แปลน พ้ืน แปลงแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปด้าน รูปตัด รูปขยายทาง
สถาปัตยกรรม เป็นต้นแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการทำความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรมกับ
ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 

(๓) ให้คำแนะนำรายละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลกสร้าง แต่บางครั้งพบว่า
เพ่ือเป็นคู่มือหรือแนวทางประกอบการสร้าง และ 

ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ เปรียบเทียบ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาทิ วิธีการ
ทำงาน  ข้อกำหนดงานก่อสรร้างด้ านต่ างๆ 
กำหนดการเลือกใช้วัสดุในโครงการก่อสร้าง 

 

  

สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยของ
หน่วยงานและให้ ได้สถาปัตยกรรมที่ มีความ
เหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ ถ่ายทอดเป็นเอกสารใน
สื่อต่างๆ  

 

๒.๒.๔.๓ งานเขียนแบบก่อสร้าง 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ วิธีการในการ
ปฏิบัติงานเขียนแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งาน
ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมเมื่อผ่านขั้นตอนของการ
ออกแบบ การเสนอแบบร่าง และได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก 
สถาบัน) แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการเขียน
แบบก่อสร้าง โดยการมอบหมาย เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้การดำเนินงานเขียน
แบบถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้อาคาร 

(๒) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ในการอ่าน
แบบทางสถาปัตยกรรมอาทิ แปลนพ้ืน แปลง
แสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปด้าน รูปตัด รูปขยาย
ทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การทำความ เข้ า ใจแบบสถาปั ตยกรรมกั บ
ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ รายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลกสร้างโดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 
เพ่ือเป็นคู่มือหรือแนวทางประกอบการสร้าง และ
ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ เปรียบเทียบ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาทิ วิธีการ
ทำงาน ข้อกำหนดงานก่อสรร้างด้ านต่ างๆ 
กำหนดการเลือกใช้วัสดุในโครงการก่อสร้าง 
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๒.๒.๔.๓  งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ให้คำแนะนำงานถอดแบบก่อสร้าง โดยถอด
ออกมาเป็นรายการค่าวัสดุ จากแบบก่อสร้างโดย
ต้ อ ง ถ อ ด แ บ บ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง จ า ก ทั้ ง แ บ บ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมรวมถึงงานระบบ
ประกอบอาคาร แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้ได้ถึง
ปริมาณวัสดุทั้งหมดที่ต้องใช้ในการก่อก่อสร้าง
อาคาร อย่างถูกต้องตามแนวทางที่ทางราชการ
กำหนด 

(๒) ให้คำแนะนำในการจัดทำรายการค่าวัสดุ 
และค่าแรง ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด 
ตามแบบฟอร์ม ปร.๔ เพ่ือสำหรับคำนวณราคา
ประมาณงานก่อสร้าง ซึ่งเมื่อดำเนินงานระบุวัสดุ
และค่าแรงลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
(Microsoft Excel) lแล้วเสร็จ ในการดำเนินงาน
ถัดไปต้องนำผลรวมของการประมาณราคางาน
ก่อสร้างมาใส่แบบฟอร์ม ปร.๕ โดยแบบฟอร์มนี้
จะต้องกำหนดค่า Fx ของงานก่อสร้าง โดยยึดเอา
หลั ก เกณ ฑ์  Fx งานก่ อส ร้ า งอาค ารม าเป็ น
ตัวกำหนดในการคำนวณหาค่า Fx แล้วจึงสรุป
รายการประมาณราคาทั้งหมดในแบบฟอร์ม ปร.๖ 
ทั้งนี้ในการระบุค่าวัสดุและค่าแรงจำต้องเป็นไป
ตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ การประมาณราคาของ
หน่วยงานของภาครัฐ แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือ
นำมาเป็นราคากลางในการจัดหาผู้รับจ้างในการ
ดำเนินงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย 

(๓) ให้คำแนะนำในการงานจัดทำแบ่งงวดงาน
งวดเงินของโครงการก่อสร้างโดยการกำหนด
ระยะเวลาทั้งหมดของการดำเนินงานก่อสร้างการ
แบ่งช่วงการจ่ายเงินของโครงการและรายละเอียด
ของเนื้องานที่จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการ
ดำเนินเข้าตรวจงานประจำงวดเพ่ือเบิกจ่ายค่า
ก่อสร้างในแต่ละงวดงาน  แต่บางครั้งพบว่า 
เพ่ือให้ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแผนงานก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัย 

 

๒.๒.๔.๓ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ งานถอดแบบ
ก่อสร้าง โดยถอดออกมาเป็นรายการค่าวัสดุ จาก
แบบก่อสร้างโดยต้องถอดแบบวัสดุก่อสร้างจากทั้ง
แบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมรวมถึงงานระบบ
ประกอบอาคาร โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ถึงปริมาณวัสดุ
ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการก่อก่อสร้างอาคาร อย่าง
ถูกต้องตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด 

(๒) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ในการจัดทำ
รายการค่าวัสดุ และค่าแรง ตามแบบฟอร์มที่ทาง
ราชการกำหนด ตามแบบฟอร์ม ปร.๔ เพ่ือสำหรับ
คำนวณ ราคาประมาณ งานก่อสร้าง ซึ่ งเมื่ อ
ดำเนินงานระบุวัสดุและค่าแรงลงในโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) lแล้ว
เสร็จ ในการดำเนินงานถัดไปต้องนำผลรวมของ
การประมาณราคางานก่อสร้างมาใส่แบบฟอร์ม 
ปร.๕ โดยแบบฟอร์มนี้จะต้องกำหนดค่า Fx ของ
งานก่อสร้าง โดยยึด เอาหลักเกณฑ์  Fx งาน
ก่อสร้างอาคารมาเป็นตัวกำหนดในการคำนวณหา
ค่า Fx แล้วจึงสรุปรายการประมาณราคาทั้งหมด
ในแบบฟอร์ม ปร.๖ ทั้งนี้ในการระบุค่าวัสดุและ
ค่าแรงจำต้องเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ การ
ประมาณราคาของหน่วยงานของภาครัฐ โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เพ่ือ
นำมาเป็นราคากลางในการจัดหาผู้รับจ้างในการ
ดำเนินงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย 

(๓) โดยให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ในการ
งานจัดทำแบ่ งงวดงานงวดเงินของโครงการ
ก่อสร้างโดยการกำหนดระยะเวลาทั้งหมดของการ
ดำเนินงานก่อสร้างการแบ่งช่วงการจ่ายเงินของ
โครงการและรายละเอียดของเนื้องานที่จะต้อง
ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการดำเนินเข้าตรวจงาน
ประจำงวดเพ่ือเบิกจ่ายค่าก่อสร้างในแต่ละงวด
งานเพ่ือให้ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้
เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและแผนการจ่ายเงิน
ของมหาวิทยาลัย 
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๒.๒.๔.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) ให้คำแนะนำในการควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของ
โครงการก่อสร้างและเป็นไปตามแบบรูปรายการ 
โดยดำเนินงานอยู่ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารแต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐในการดำเนินโครงการก่อสร้าง  

(๒) ให้คำแนะนำในการควบคุมการใช้วัสดุใน
งานก่อสร้างให้เป็นตามแบบรูปรายการ รายการ
ประกอบแบบที่ระบุตามสัญญาจ้างในการก่อสร้าง
อาคารนั้นแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การก่อสร้าง
อาคารถูกต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด  

(๓) ให้คำแนะนำในการผู้ประสานงานในการ
ดำเนินงานก่อสร้างโดยดำเนินงานประสานงาน
ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการตรวจ
การจ้างกับทางผู้รับจ้างในกรณีเกิดคำติชม แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือดำเนินงานแก้ไขให้ถูกต้องตาม
แบบรูปรายการและเกดประโยชน์ในการใช้งาน
อย่างสูงสุด 

(๔) ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบ
ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของการดำเนินงาน
ก่อสร้าง เช่น การจัดทำเอกสารบันทึกการควบคุม
งานประจำวัน เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้างอันเนื่องมาจากปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง 
การทำรายการงานลดงานเพ่ิมงานก่อสร้าง แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือเป็นการควบคุมและตรวจสอบ
การดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เกิดความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าใจ
อาคาร 

 

โด ยก ารม อบ ห ม าย เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง
ให้ เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและแผนการ
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 
 

๒.๒.๔.๕ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑ ) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้  ในการ
ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้ เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างและ
เป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยดำเนินงานอยู่
ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ารก่ อ ส ร้ า งอ าค าร โด ยก า ร
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ภาครัฐในการดำเนิน
โครงการก่อสร้าง  

(๒ ) ให้คำปรึกษา ถ่ ายทอดความรู้  ในการ
ควบคุมการใช้วัสดุในงานก่อสร้างให้เป็นตามแบบ
รูปรายการ รายการประกอบแบบที่ ระบุตาม
สัญญาจ้างในการก่อสร้างอาคารนั้น  โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้
การก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไปตามแบบรูป
รายการที่กำหนด  

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้  ในการผู้
ประสานงานในการดำเนิ นงานก่อสร้างโดย
ดำเนินงานประสานงานให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ
โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างกับทางผู้รับจ้างใน
กรณีเกิดคำติชม โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือดำเนินงานแก้ไขให้
ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเกดประโยชน์ใน
การใช้งานอย่างสูงสุด 

(๔) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำ
เอกสารประกอบตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของ
การดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การจัดทำเอกสาร
บันทึกการควบคุมงานประจำวัน เอกสารแก้ไข

เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอันเนื่องมาจากปัญหาที่
หน้างานก่อสร้าง การทำรายการงานลดงานเพ่ิม  
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(๕ )  ใ ห้ ค ำ แ น ะ น ำ ก า ร จั ด ท ำ ร า ย ง า น

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุปรายงาน
เป็นรายสัปดาห์/รายเดือน หรือรายงวด  แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทราบถึงความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง 

(๖) ให้คำแนะนำการตรวจเรื่องความปลอดภัย
ในการก่อสร้างอาคารสุขลักษณะในพ้ืนที่โครงการ
ก่อสร้างรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้ น  แต่บางครั้ งพบ ว่า  เพ่ื อรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิดความ
ปลอดภัยต้อบุคคลทุกฝ่ายและลดความเสี่ยงในการ
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๒.๔.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

(๑) ให้คำแนะนำงานออกแบบการใช้พ้ืนที่ วาง
ผังพ้ืนที่การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่ 
การประเมินงบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่ง
สถานที่ แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและสามารถควบคุม
วงเงินงบประมาณได้ 

(๒) ให้คำแนะนำร่วมวางแผนการจัดตกแต่ง
สถานที่ตามแบบได้ที่รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
โดยกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินงาน
แล้วเสร็จ ซึ่งถ้าหากประเมินระยะเวลาในการ
ดำเนินงานไม่สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จได้ใน
ช่วงเวลาราชการจึงจำเป็นต้องการจัดทำบันทึก
ข้อความ  

 

งานก่อสร้าง โดยการมอบหมาย เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการควบคุมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เกิดความปลอดภัย และความ
สะดวกในการเข้าใจอาคาร 

(๕) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำ
รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุป
รายงานเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน หรือรายงวด 
โด ยก ารม อบ ห ม าย เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 
ปฏิบัติงานเพ่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทราบถึงความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง 

(๖) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ การตรวจ
เรื่ อ งความปลอดภั ย ในการก่ อสร้ างอาคาร
สุขลักษณะในพ้ืนที่ โครงการก่อสร้างรวมถึ ง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น  โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
ให้เกิดความปลอดภัยต้อบุคคลทุกฝ่ายและลด
ความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

  
๒.๒.๔.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ งานออกแบบ
การใช้พ้ืนที่ วางผังพ้ืนที่การจัดกิจกรรม การจัด
ตกแต่งสถานที่ การประเมินงบประมาณในการ
ดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งาน ปฏิบัติ งาน  เพ่ือให้การ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและสามารถ
ควบคุมวงเงินงบประมาณได้ 
(๒) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และวางแผน
การจัดตกแต่งสถานที่ตามแบบได้ท่ีรับการอนุมัติ
จากผู้บริหารที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหาร โดยกำหนด
ขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่ง

ถ้าหากประเมินระยะเวลาในการดำเนินงาน 
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ขอดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่ นอกเวลา

ราชการ แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้สถานที่พร้อม
ต่อการใช้กิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนด  

(๓) ให้คำแนะนำในการจัดตกแต่งสถานที่ตาม
แผนการดำเนินงานหากเกิดปัญหาระหว่างการ
ปฏิ บั ติ งาน ให้ ป ระสานต่ อหั วหน้ างานและ
หน่วยงานเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้น  แต่
บางครั้ งพบ ว่า  เพ่ื อ เข้ าร่วมปรึกษาและหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

(๔) ให้คำแนะนำในการดูแลและควบคุมการ
จัด เก็บสถานที่ หลั งจากเสร็จสิ้ นกิจกรรมให้
เรียบร้อย แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้สถานที่ในการ
จัดตกแต่งสถานที่นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพใน
การพร้อมใช้งานเหมือนเดิม 
 
 
 
 
 

๒.๒.๔.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

(๑) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำปฏิทิน
การดำเนินงานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้ านที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ างเพ่ื อวางแผนช่ ว ง
ระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บข้อมูลและเรียบ
เรี ย งข้ อมู ล  แต่ บ างค รั้ งพ บ ว่า  เพ่ื อน ำม า
ประกอบการจัดทำแผนคำของบประมาณด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) จัดเก็บและรวมรวบข้อมูลเบื้องต้นในด้าน
ความต้องการคำขอปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง 
ของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือนำมาเป็นฐานข้อมูลในการ
ออกแบบ เขียนแบบ และจัดลำดับความสำคัญ
ของการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคาร
สถานที ่

 

 

ไม่สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จได้ในช่วงเวลา
ราชการจึงจำเป็นต้องการจัดทำบันทึกข้อความขอ
ดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่นอกเวลาราชการ 
โด ยการม อบ ห มาย เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 
ปฏิบัติงานเพ่ือให้สถานที่พร้อมต่อการใช้กิจกรรม/
โครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ การ
จัดตกแต่งสถานที่ตามแผนการดำเนินงานหากเกิด
ปัญหาระหว่างการปฏิบัติ งานให้ประสานต่อ
หัวหน้างานและหน่วยงานเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมนั้ น  โดยการมอบหมาย เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือเข้าร่วมปรึกษาและหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

(๔) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ การ
ควบคุมการจัด เก็บสถานที่หลั งจากเสร็จสิ้ น
กิจกรรมให้ เรียบร้อยเพ่ือให้สถานที่ ในการจัด
ตกแต่งสถานที่นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพใน
การพร้อมใช้งานเหมือนเดิม 
 

๒.๒.๔.๗ งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ ใน
การจัดทำปฏิทินการดำเนินงานจัดทำคำขอ
งบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
วางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บข้อมูล
และเรียบเรียงข้อมูลโดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือนำมาประกอบการ
จัดทำแผนคำของบประมาณ ด้ านที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง 

(๒) พัฒนาข้อมูล ให้บริการวิชาการในด้าน
ความต้องการคำขอปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง 
ของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
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(๓) ให้คำแนะนำการจัดทำคำของบประมาณ

แผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การสรุปข้อมูล
ความสำคัญของโครงการก่อสร้าง ความจำเป็นใน
การก่อสร้าง และเรียบเรียงข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านที่ดินและสิ่ งก่อสร้างของแต่ละ
โครงการลงเอกสารตามแบบฟอร์มเอกสารหมาย 
8 และเอกสารหมายเลข ๘.๑ แต่บางครั้งพบว่า 
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดส่งคำขอ
งบ ป ร ะ ม าณ ด้ า น ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ส ร้ า ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯต่อสำนักงบประมาณ 

(๔ ) ป ฏิ บั ติ ง าน ราย งาน และน ำเสน อต่ อ
มหาวิทยาลัยฯข้อมูลด้านคำของบประมาณด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๔.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จะต้องมาใช้ใน
การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
ประกอบไปด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญา
จะต้องเป็นลักษณะสัญญาแบบปรับได้ตาม
ระเบียบที่ทางส่วนราชการกำหนด เอกสารการส่ง
งานของแต่ละงวดงานของโครงการก่อสร้าง 
รายงานประมาณราคาของสัญญาจ้างและรายการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง แต่บางครั้งพบว่า 
เพ่ือนำมาประกอบในการคำนวณค่าค่าตามสูตรที่
ส่วนราชการกำหนด 

(๒) ให้คำแนะนำเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการ
คำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K) การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตาม
ประเภทงานก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้ในการ
คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  

ปฏิบัติ งาน เพ่ือนำมาเป็นฐานข้อมูลในการ
ออกแบบ เขียนแบบ และจัดลำดับความสำคัญ
ของการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคาร
สถานที ่

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ การ
จัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง การสรุปข้อมูลความสำคัญของ
โครงการก่อสร้าง ความจำเป็นในการก่อสร้าง และ
เรียบเรียงข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างของแต่ละโครงการลงเอกสารตาม
แบบฟอร์มเอกสารหมาย 8 และเอกสารหมายเลข 
๘.๑ โดยการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดส่งคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งสร้างของ
มหาวิทยาลัยฯต่อสำนักงบประมาณ 

(๔ ) ป ฏิ บั ติ ง าน ร าย งาน และน ำเสน อต่ อ
มหาวิทยาลัยฯข้อมูลด้านคำของบประมาณด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

๒.๒.๔.๘ งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ให้คำปรึกษา แนะแนวแนวทางการรวบรวม
ข้อมูลที่จะต้องมาใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) และถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การดำเนินงานคำนวณการตรวจสอบค่างเนชดเชย
งานก่อสร้าง(ค่า K)ประกอบไปด้วย เอกสารสัญญา
จ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะสัญญาแบบปรับ
ได้ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการกำหนด เอกสาร
การส่งงานของแต่ละงวดงานของโครงการก่อสร้าง 
รายงานประมาณราคาของสัญญาจ้างและรายการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด เอกสารคำขอเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้างของทางผู้รับจ้างโดยการมอบหมาย
เจ้ าหน้ าที่ ปฏิบั ติ งาน ปฏิบั ติ งาน  เพ่ือนำมา
ประกอบในการคำนวณค่าค่าตามสู ตรที่ส่วน
ราชการกำหนด 
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แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการ

ก่อสร้างนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K )  

(๓) ให้คำแนะนำวิธีการคำนวณคำขอเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) นั้นจะต้องจัดทำอยู่ ใน
รูปแบบเอกสารประกอบไปด้วย เอกสารส่วนแรก
เป็นเอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบรายการคำนวณ
คำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทาง
หน่วยราชการที่ขอมา ในที่นี้หมายถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกำแพงเพชร การคำนวณคำขอเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้รับจ้าง และ ผล
การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) 
ของทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ในตารางเดียวกัน 
เอกสารส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุและเรียบเรียง
การดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวันเดือนปี
ในการเริ่มสัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงิน
งบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปีในการส่ง
งานของแต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่
ละงวดงาน เอกสารส่วนที่ สามซึ่ งอาจจะเป็น
เอกสารส่วนสุดท้ายกรณีงานก่อสร้างนั้นไม่มีงาน
ลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือวงเงินก่อสร้าง จะเป็น
เอกสารส่วนรายการคำนวณจะระบุสูตรที่ใช้ในการ
คำนวณและรายการที่ไม่รวมในการคำนวณค่า K  
โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกนำไปใช้ 
แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การตรวจสอบเอกสารคำ
ขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ของทางส่วน
งานสำนักงบประมาณในการตรวจสอบเพ่ือ
ดำเนินงานตามคำขอของหน่วยงาน 

(๔) จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการคำนวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อหัวหน้างานโดย
ต้องลงนามลงในกระดาษผลคำนวณค่า K ทุกแผ่น 
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการคำนวณ 
แต่บางครั้งพบว่า  

 

(๒ ) ให้ ค ำแนะนำการศึ กษ าเงื่ อน ไขและ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K) การเลือกใช้สูตรในการ
คำนวณให้ตรงตามประเภทงานก่อสร้าง โดยดัชนี
ราคาที่ใช้ในการคำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์และ
พัฒนาข้อมูล โดยการมอบหมาย เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบว่าโครงการ
ก่อสร้างนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) 

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และแนะนำ
วิธีการคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง   
(ค่า K ) นั้นจะต้องจัดทำอยู่ในรูปแบบเอกสาร
ประกอบไปด้วย เอกสารส่วนแรกเป็นเอกสาร
แบบสรุปเปรียบเทียบรายการคำนวณคำขอเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางหน่วย
ราชการที่ขอมา ในที่นี้หมายถึงมหาวิทยาลัยราช
ภัฎกำแพงเพชร การคำนวณคำขอเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้รับจ้าง และ ผล
การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) 
ของทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ในตารางเดียวกัน 
เอกสารส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุและเรียบ
เรียงการดำเนินงานก่อสร้างโดยจำเป็นต้องวัน
เดือนปีในการเริ่มสัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง 
จำนวนเงินงบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือนปี
ในการส่ งงานของแต่ละงวดงานและวงเงิน
งบประมาณในแต่ละงวดงาน เอกสารส่วนที่สาม
ซึ่ งอาจจะเป็น เอกสารส่ วนสุดท้ ายกรณี งาน
ก่อสร้างนั้นไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือวงเงิน
ก่อสร้าง จะเป็นเอกสารส่วนรายการคำนวณจะ
ระบุสูตรที่ใช้ในการคำนวณและรายการที่ไม่รวม
ในการคำนวณค่า K  โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมา
ข้ างต้ นจะถู กนำไป ใช้  โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ปฏิบั ติ งาน ปฏิบัติ งาน เพ่ือให้การ
ตรวจสอบเอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K )  
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เพ่ือนำรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯลงนามและ
ดำเนินงานส่งไปยังงานกองแผนของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๔.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการของหน่วยงาน 

(๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างและจัดพิมพ์
บันทึกข้อความ แนวนโยบาย ในการดำเนินการ
ต่างๆ เช่น การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การ
ป ระชุ ม  ห รื อ งาน อ่ื น ๆ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร
บริหารงานของหน่วยงานอาคารสถานที่  แต่
บางครั้งพบว่า  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิ ทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

(๒) ให้คำแนะนำการนำเสนอหนังสือที่ร่างต่อ
หัวหน้างาน แต่บางครั้งพบว่า  เพ่ือผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์ของการ
นำเสนองาน การตรวจสอบตัวอักษรและการใช้คำ
ในการพิมพ์หนังสือจากหัวหน้างาน 

(๓) ให้คำแนะนำวิธีการจัดส่งหนังสือและ
เอกสารทางราชการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของทางมหาวิทยาลัยฯ แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้
การดำเนินงานหนั งสือราชการเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๔) ให้คำแนะนำรับส่งหนังสือของหน่วยงาน
โดยไปรับหนั งสือจากหน่ วยงานธุรการและ
ตรวจสอบหนังสือเข้าจากทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัยฯ  แต่บางครั้ งพบว่า  เพ่ื อ
ก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

 

ของทางส่ วน งานสำนั กงบประมาณ ในการ
ตรวจสอบเพื่อดำเนินงานตามคำขอของหน่วยงาน 

(๔) ตอบปัญหา ให้ข้อชี้แจง และให้คำแนะนำ
แนวทางการแก้ปัญหาในการคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องในการคำนวณ
ตามระเบียบที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด  

 

๒.๒.๔.๙ งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการของหน่วยงาน 

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และแนะนำ
เกี่ยวกับการร่างและจัดพิมพ์บันทึกข้อความ 
แนวนโยบาย ในการดำเนินการต่างๆ เช่น การ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การประชุม หรือ
งาน อ่ืนๆที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารงานของ
หน่วยงานอาคารสถานที่  โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้ าที่ ปฏิบั ติ งาน ปฏิบั ติ งาน เพ่ือให้การ
ด ำ เนิ น งาน เป็ น ไป ด้ วยค วาม เรี ย บ ร้ อ ย  มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

(๒) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และแนะนำ
นำเสนอหนังสือที่ร่างต่อหัวหน้างาน โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือ
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์
ของการนำเสนองาน การตรวจสอบตัวอักษรและ
การใช้คำในการพิมพ์หนังสือจากหัวหน้างาน 

(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และแนะนำ
จัดส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทางมหาวิทยาลัยฯ โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้การดำเนินงานหนังสือราชการเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
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๒.๒.๔.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ความเสี่ยง  

(๑) ให้คำแนะนำและรวบรวมข้อมูลเกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความ
เสี่ยง ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานความ
เสี่ยงเป็นปีงบประมาณ แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือทำ
ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพด้านความเสี่ยง 

 (๒) ให้คำแนะนำการเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วม
นำเสนอประเด็นความเสี่ยงกับบุคลากรภายใน
หน่วยงานย่อยแต่บางครั้งพบว่า เพ่ือกำหนด
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานและนำเสนอ
ประเด็นความเสี่ ยงของหน่ วยงานเพ่ือนำไป
นำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ ยงประจำ
สำนักงานอธิการบดี 

(๓) แนะแนว ถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผน
ความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความ

เสี่ยง RM1-3 ในการกำหนดความเสี่ยงและการให้
คะแนนประเด็นความเสี่ยง แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือ

เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานและ
เป็นข้อมูลในการเลือกประเด็นความเสี่ยงทั้งใน

ระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ 
 
 

 

(๔) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และแนะนำ
รับส่งหนังสือของหน่วยงานโดยไปรับหนังสือจาก
หน่วยงานธุรการและตรวจสอบหนังสือเข้าจาก
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ โดย
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

(๕) ตอบปัญหา ให้ข้อชี้แจง และให้คำแนะนำ
แนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินงานการรับ-ส่ง
หนังสือและเอกสารจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
ถูกต้องในการดำเนินงานธุรการ  
 

๒.๒.๔.๑๐ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ความเสี่ยง  

(๑) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนา
ข้อมูลในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความ
เสี่ยง ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานความ
เสี่ ยงเป็นปี งบประมาณ  โดยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เพ่ือทำให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพด้านความเสี่ยง 

 (๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น ในการ
เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมนำเสนอประเด็นความ
เสี่ยงกับบุคลากรภายในหน่วยงานย่อย โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือ
กำหนดประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานและ
นำเสนอประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานเพ่ือ
นำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงประจำ
สำนักงานอธิการบดี 
(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น จัดทำแผน

ความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความ
เสี่ยง RM1-3 ในการกำหนดความเสี่ยงและการให้

คะแนนประเด็นความเสี่ยง  



86 
 

ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
(๔) ให้คำแนะนำดำเนินงานควบคุมความเสี่ยง

ตามแผนการจัดความเสี่ยง แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือ
เกิดการปฏิบัติงานโดยอาจจะลดความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากประเด็นนั้นๆ 

(๕) ให้คำแนะนำการรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความเสี่ยง
ทั้งในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ แต่
บางครั้งพบว่า เพ่ือให้คณะกรรมการความเสี่ยง
ทั้งระดับสำนักและระดับมหาวิทยาลัยฯทราบถึง
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนความ
เสี่ยงที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๔.๑๑ งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๑) ให้คำแนะนำการศึกษาเกณฑ์และรวบรวม
ข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯที่ได้มอบหมายโดย
งานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมายงานในการดูแล

ซ่อมบำรุงด้านอาคารสถานที่และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว แต่บางครั้ง
พบว่า เพ่ือศึกษาขั้นตอนและศึกษาหรือค้นหา

แนวทาง วิธีการ ในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

โดยการมอบหมาย เจ้ าหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ งาน 
ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของ
หน่วยงานและเป็นข้อมูลในการเลือกประเด็น
ความเสี่ ยงทั้ งในระดับสำนั กงานและระดับ
มหาวิทยาลัยฯ 

(๔ ) ให้ ค ำป รึ กษ า แน ะน ำ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น 
ดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงตามแผนการจัด
ความ เสี่ ย ง  โดยการมอบหมาย เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือเกิดการปฏิบัติงานโดย
อาจจะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากประเด็นนั้นๆ 

(๕) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น รายงาน
ความก้าวหน้ าการดำเนินงานความเสี่ ยงต่อ
คณะกรรมการความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงาน
และระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยการมอบหมาย
เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน  ป ฏิ บั ติ ง าน  เ พ่ื อ ให้
คณะกรรมการความเสี่ยงทั้งระดับสำนักและระดับ
มหาวิทยาลัยฯทราบถึงความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่กำหนด 

(๖) ตอบปัญหา ให้ข้อชี้แจง และให้คำแนะนำ
แนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยงทั้ งในระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ  โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 

๒.๒.๔.๑๑ งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น เกณฑ์
และรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯที่ได้

มอบหมายโดยงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมาย
งานในการดูแลซ่อมบำรุงด้านอาคารสถานที่และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วย
การศึกษาเพ่ือศึกษาขั้นตอนและศึกษาหรือค้นหา

แนวทาง วิธีการ ในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
(๒) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานประชุม วาง

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ
ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน แต่บางครั้งพบว่า 
เพ่ือร่วมระดมหาแนวทางการดำเนินงานในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) ให้คำแนะนำดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย โดยงานอาคาร
สถานที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ฯการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

(๔) ให้คำแนะนำการสรุปผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำรอบ
ไตรมาสต่อหัวหน้างาน แต่บางครั้งพบว่า เพ่ือให้
หั วห น้ างาน ท ราบ ถึ งความคื บ ห น้ า ใน การ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

 

(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น การ
ดำเนินงานประชุม วางแผนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัยฯร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน 
โดยรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือร่วมระดม
หาแนวทางการดำเนิ น งานในการปรับปรุ ง
ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ พั ฒ น าอ าค ารส ถ าน ที่ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น การ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯที่ได้รับ
มอบหมาย โดยงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมาย
ในการด ำเนิ น งานด้ านอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ มหาวิทยาลัยสี เขียว โดยการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพ่ือให้
ก ารด ำ เนิ น งาน เป็ น ไป ต าม เป้ าห ม ายขอ ง
มหาวิทยาลัยฯ 

(๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น การ
สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำรอบไตรมาสต่อหัวหน้างาน 
โด ยการม อบ ห มาย เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง าน 
ปฏิบัติงานเพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯทราบถึงความ
คืบหน้าในการปฏิบัติ งานตามยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ ๓ การกำกับตรวจสอบ 
๓.๑ งานเขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
   ๓.๑.๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แบบซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ถนน แบบภูมิทัศน์  ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานก่อสร้างของแต่ละโครงการ 
   ๓.๑.๒ จัดทำแบบร่างอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมเมื่อผ่านขั้นตอน 
ของการออกแบบ การเสนอแบบร่าง และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก สถาบัน) แล้ว
จึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการเขียนแบบก่อสร้าง (CONSTRUCTION DRAWING)  
   ๓.๑.๓ เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม โดยการเขียนแบบสถาปัตยกรรมนั้นประกอบไปด้วย 
แบบแสดงผังบริเวณ  แบบแสดงผังพ้ืน  แบบแสดงรูปด้าน  แบบแสดงรูปตัด  แบบหลังคา แบบขยายทาง
สถาปัตยกรรม เช่น แบบขยายบันได แบบขยายห้องน้ำ  แบบขยายประตู-หน้าต่าง เป็นต้น หลังจากเขียนแบบ
ทางสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จจะต้องมาตรวจสอบกับประเภทวัสดุที่เลือกใช้กับโครงการว่ามีความเหมาะสมกับ
ความต้องการในการใช้งานโครงการก่อสร้าง 
   ๓.๑.๔ เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม  (นำข้อมูลการกำหนดหรือการออกแบบทางด้าน 
วิศวกรรมจากหน่วยวิศวกรรมมาทำการเขียนแบบ)  โดยการเขียนแบบวิศวกรรมนั้นประกอบไปด้วย แบบฐา
กราก แบบคาน-พ้ืน แบบโครงสร้างหลังคา แบบขยายทางวิศวกรรม เช่น แบบขยายเสา แบบขยายคาน แบบ
ขยายฐากราก เป็นต้น เมื่อเขียนแบบทางวิศวกรรมแล้วเสร็จจะต้องนำไปตรวจสอบกับทางวิศวกรโยธา เพ่ือ
ระบุประเภทวัสดุที่ใช้กับโครงการเพ่ือความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร 
   ๓.๑.๕ เขียนแบบระบบไฟฟ้า โดยการเขียนแบบระบบไฟฟ้า ประกอบไปด้วย แบบผังไฟฟ้า 
โดนระบุจุดติดตั้งไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตย์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า แต่ในกรณีท่ีเป็นอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารที่
มีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป จะต้องมีแบบแสดงจุดรวมสายไฟฟ้า และจุดเชื่อมต่อการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกสู่
ภายใน โดยทั้งนี้จะต้องประสานงานให้กับวิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้าเป็นผู้กำหนด
จุดและตรวจสอบแบบระบบไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยและความถูกต้องในการดำเนินงานด้านระบบไฟฟ้า 
   ๓.๑.๖ เขียนแบบระบบสุขาภิบาล คือระบบในการจัดการเรื่องน้ำภายในอาคาร โดยการ
วางแผนจัดการระบบท่อสุขาภิบาลนั้นจำเป็นต้องมีวิศวกรออกแบบ กำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ในการใช้งานและง่ายต่อการบำรุงรักษาเมื่อเกิดปัญหารั่วซึม  ในการเขียนแบบ
ระบบสุขาภิบาลนั้น ประกอบไปด้วย  
              ๓.๑.๖.๑ ระบบท่อระบายน้ำโสโครก เป็นระบบท่อนำน้ำเสียจากโถส้วมหรือโถ
ปัสสาวะจากห้องน้ำไปสู่ระบบถังบำบัดน้ำเสีย 
              ๓.๑.๖.๒ ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง เป็นระบบท่อนำน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อ่าง
ล้างหน้า น้ำทิ้งจากการอาบน้ำ หรือน้ำทิ้งจากอ่างล้างจาน ไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
              ๓.๑.๖.๓ ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบที่ใช้บำบัดน้ำเสียซึ่งเกิดจากการใช้งานต่าง ๆ 
ภายในบ้าน ให้ได้ความปลอดภัยตามข้อกำหนดก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 
              ๓.๑.๖.๔ ระบบท่อระบายอากาศ ติดตั้งเข้ากับระบบท่อระบายน้ำป้องกันปัญหา
สุญญากาศในเส้นท่อระบายน้ำ ทำให้ระบบระบายน้ำในเส้นท่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก 
              ๓.๑.๖.๕ ระบบท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำออกสู่ระบบ
ระบายน้ำสาธารณะ 
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   ๓.๑.๗ เขียนแบบภูมิทัศน์ คือการเขียนแบบภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม บริบทโดยรอบอาคาร
สถานที่ ซึ่งประกอบไปด้วย แบบแผนผัง แบบแผนระบุผังพืช รวมถึงแบบรายละเอียดประกอบของพันธุ์พืช  
ทั้งนี้ในกรณีพ้ืนที่ขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการเขียนแบบระบบรดน้ำเพ่ือให้รองรับกับพ้ืนที่ภูมิทัศน์ที่กำหนด 
   ๓.๑.๘ จัดทำรายการรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือเป็นคู่มือ 
หรือแนวทางประกอบการก่อสร้าง และประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ เปรียบเทียบของ คณะ-กรรมการ
ตรวจการจ้าง อาทิ วิธีการทำงาน ข้อกำหนดงานก่อสร้างต่าง ๆ กำหนดการ เลือกใช้วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เป็น
ต้น 
   ๓.๑.๙ จำทำรายการงวดงานก่อสร้าง เป็นการวางแผนงานก่อสร้างควบคู่ไปกับการจ่ายเงิน
ค่างานก่อสร้างให้กับทางผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับทางหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ในการแบ่ง
งวดงานมีหลักเกณฑ์การคำนวณ ดังนี้ 
    ๓.๑.๙.๑ จ่ายเงินงวดน้อยกว่าปริมาณงานและให้นำวัสดุก่อสร้างที่จะต้องใช้ในงวด
ต่อไปเข้ามายังบริเวณพ้ืนที่หน้างานก่อส้ราง 
    ๓.๑.๙.๒ จ่ายเงินงวดน้อยกว่าปริมาณงาน กล่าวคือ จ่าย ๗๕ % ของปริมาณงานที่
ก่อสร้าง และนำเงินส่วนต่างไปไว้ในงวดสุดท้ายเพ่ือป้องกันการละทิ้งงานของผู้รับจ้าง  
   ๓.๑.๑๐  ให้คำปรึกษาข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรม   หรือทางภูมิส
ถาปัตย์   การออกแบบจัดวางผังพ้ืนอาคารอย่างคร่าวๆ  สำหรับประกอบการจัดตั้งหรือจัดทำคำขอ
งบประมาณประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 
   ๓.๑.๑๑ ให้บริการด้านการตรวจสอบแบบรูปรายการ อาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางคณะสถาบัน 
สำนัก สถาบัน ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเอง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยฯ 
    
๓.๒  งานประมาณราคา  
   ๓.๒.๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานประมาณราคางานก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
โดยดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างจากกรมบัญชีกลาง 

๓.๒.๒ จัดทำรายงานถอดแบบรายการก่อสร้างโดยลงรายละเอียดลงบนแบบฟอร์มตาม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้าง ปร.๑ - ปร.๓ ซึ่งจะเป็นรายละเอียดแบบฟอร์มในการถอดแบบวัสดุที่
ใช้ในงานก่อสร้างโดยแยกประเภทงานก่อสร้างออกเป็น ดังนี้ 

 ๓.๒.๒.๑ ถอดแบบรายการวัสดุที่ใช้หมวดงานวิศวกรรม ประกอบไปด้วย วัสดุ
ปูนซีเมนต์ เหล็กโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ งานไม้แบบ เป็นต้น 

 ๓.๒.๒.๒ ถอดแบบรายการวัสดุที่ใช้ในหมวดงานสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วย 
วัสดุงานก่อผนัง งานผิวกรุผนัง งานผิวพ้ืน งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง งานสี เป็นต้น 

 ๓.๒.๒.๓ ถอดแบบรายการวัสดุที่ใช้ในหมวดงานระบบไฟฟ้า ประกอบไปด้วย วัสดุ
สายไฟ หลอดไฟ ตู้ควบคุม งานระบบโทรศัพท์ งานระบบโทรทัศน์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๓.๒.๒.๔ ถอดแบบรายการวัสดุที่ใช้ในหมวดระบบสุขาภิบาล ประกอบไปด้วย งาน
ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำสำหรับระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

 ๓.๒.๒.๕ ถอดแบบรายการวัสดุที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ ประกอบไปด้วย งานพืชพันธุ์ 
งานดิน และงานระบบรดน้ำ เป็นต้น 

 ๓.๒.๒.๖ ถอดแบบรายการวัสดุที่ใช้ประกอบอ่ืนในโครงการ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น 
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๓.๒.๓ จัดทำรายการประมาณราคางานลงตามแบบฟอร์ม ปร.๔ เป็นแบบฟอร์มสำหรับระบุ
รายละเอียดของวัสดุ รายการราคาค่าวัสดุ รายการค่าแรง โดยนำราคามาจากราคากลางของพาณิชย์จังหวัด 
หากในรายการของพาณิชย์จังหวัดไม่มีรายการวัสดุที่ต้องใช้ ให้ใช้ราคาจากจังหวัดข้างเคียงและคำนวณราคา
ขนส่งเพิ่มเติม และหรือจะใช้เปรียบเทียบราคาจากท้องตลาดซึ่งจะต้องเปรียบเทียบจากแหล่งจัดซื้อวัสดุไม่น้อย
กว่า ๓  แหล่ง 

๓.๒.๔ จัดทำรายการสรุปการประมาณ ปร.๕ โดยเป็นการนำผลรวมของการรายการวัสดุ
และรายการค่าแรงของทั้งโครงการมารวมกันและกำหนดการใช้ Factor F งานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด และนำราคารวมวัสดุ ค่าแรงงาน มารวมกับค่า Factor F งานก่อสร้างของโครงการสรุปลงใน
แบบฟอร์ม ปร.๖ 

๓.๒.๕ นำรายการการถอดแบบงานก่อสร้าง ปร.๓ รายการประมาณราคางานก่อสร้าง ปร.๔ 
รายการประมาณราคางานก่อสร้าง และการกำหนดใช้ Factor F งานก่อสร้าง ปร.๕ และรายการรวมงาน
ก่อสร้างทั้งโครงการ ปร.๖ นำเสนอต่อหัวหน้างานเพื่อพิจารณาลงนามและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 
 

๓.๓  งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
๓.๓.๑ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการการดำเนินการด้านความเสี่ยงทุกระดับ

มหาวิทยาลัย โดยศึกษาราละเอียด เกณฑ์การประเมิน ข้อกำหนดการดำเนินงาน วิธีการดำเนินการตามเกณฑ์
การประเมินตามระบบบริหารความเสี่ยง  

๓.๓.๒ ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็ยความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน ตาม
แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะต้องนำทั้งส่วนการดำเนินงานโครงการของกลุ่มงาน และภาระงาน
ประจำของกลุ่มงาน เข้ามาหารือเพ่ือสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน 

๓.๓.๓ จัดทำรายการผลการประชุมในการวิเคราะห์ประเด็นความสเยงของกลุ่มงานไปยัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง (RM ๑-๓)  

๓.๓.๔ เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมนำเสนอประเด็นความเสี่ยงของกลุ่มงานต่อหน่วยงาน และเข้า
ร่วมวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงจากทุกๆหน่วยงาน เพ่ือกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่ต้องมีการ
จัดการของหน่วยงานตามเกณฑ์การประเมินระบบบริหารความเสี่ยง  

๓.๓.๕ ดำเนินงานจัดทำแผนความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มความเสี่ยง RM ๑-๓ ใน
การกำหนดความเสี่ยงและการให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง เพ่ือเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน
และเป็นข้อมูลในการเลือกประเด็นความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ 

๓.๓.๖ ดำเนินงานดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงตามแผนการจัดความเสี่ยงเพ่ือเกิดการ
ปฏิบัติงานโดยอาจจะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากประเด็นนั้นๆ 

๓.๓.๗ ดำเนินงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความ
เสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัยฯเพ่ือให้คณะกรรมการความเสี่ยงทั้งระดับสำนักและระดับ
มหาวิทยาลัยฯทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่กำหนด 

 
 
 
 
 

 



91 
 

 

๓.๔ งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการของหน่วยงาน 

๓.๕.๑  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการร่างและจัดพิมพ์บันทึกข้อความ 
แนวนโยบาย ในการดำเนินการต่างๆ เช่น การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การประชุม หรืองานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานอาคารสถานที่ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

๓.๕.๒ ดำเนินงานนำเสนอหนังสือที่ร่างต่อหัวหน้างานเพ่ือผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
ของวัตถุประสงค์ของการนำเสนองาน การตรวจสอบตัวอักษรและการใช้คำในการพิมพ์หนังสือจากหัวหน้างาน 

๓.๕.๓ ดำเนินงานจัดส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ทางมหาวิทยาลัยฯเพื่อให้การดำเนินงานหนังสือราชการเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๓.๕.๔ ดำเนินงานรับส่งหนังสือของหน่วยงานโดยไปรับหนังสือจากหน่วยงานธุรการและ
ตรวจสอบหนังสือเข้าจากทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯเพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

๓.๕ งานจัดทำคำขอเงินงบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ๓.๕.๑ หน่วยงานกลุ่มงานอาคารสถานที่รับเรื่องจากกองนโยบายและแผน เพ่ือดำเนินการ
จัดทำคำขอตั้งงบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี 
  ๓.๕.๒ วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคารถสานที่
พร้อมทั้งสำรวจความต้องการในการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ ของหน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 

๓.๕.๓ ดำเนินงานจัดทำปฏิทินการดำเนินงานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือวางแผนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเก็บข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือนำมาประกอบการ
จัดทำแผนคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๓.๕.๔ ดำเนินงานรวมรวบข้อมูลความต้องการคำขอปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ของ
หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯเพ่ือนำมาเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และจัดลำดับ
ความสำคัญของการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ 

๓.๕.๕ ดำเนินจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การสรุปข้อมูล
ความสำคัญของโครงการก่อสร้าง ความจำเป็นในการก่อสร้าง และเรียบเรียงข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของแต่ละโครงการลงเอกสารตามแบบฟอร์มเอกสารหมาย ๘ และเอกสารหมายเลข ๘.๑  
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดส่งคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งสร้างของมหาวิทยาลัยฯต่อสำนัก
งบประมาณ 

๓.๕.๖ ดำเนินงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความจำเป็นในการดำเนินงานโดยเรียงลำดับ
ความสำคัญ 

๓.๕.๗ ดำเนินงานรายงานและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯข้อมูลด้านคำของบประมาณด้าน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๓.๕.๘ เข้าร่วมชี้แจงการประชุมเพ่ือนำเสนอโครงการ/งบประมาณ เพ่ือจัดส่งคำขอ
งบประมาณประจำปี 
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ส่วนที่ ๔ การตัดสินใจ 

๔.๑ การสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ เขียนแบบ  
๔.๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างทั้งพ้ืนที่ภายในบริเวณโครงการก่อสร้างและ

ภายนอกบริเวณโครงการก่อสร้าง สำรวจรายละเอียดต่างๆ อาทิ ที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ค่า
ความต่างของระดับพ้ืนที่ ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ทางน้ำธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน ในกรณีที่
จะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ก่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารเดิมและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้อาคารได้ 

๔.๑.๒ ปฏิบัติงานศึกษารายละเอียด ลักษณะพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์
ของการใช้อาคารหรือสถานที่ รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร กฎหระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางที่ใน
ท้องถิ่นจังหวัดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการก่อสร้างในพ้ืนที่รัศมีของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์
เพ่ือให้งานออกแบบอาคารสถานที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายในการก่อสร้างอาคารสถานที่และการดำเนินงานตรง
ตามวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างสูงสุด 

๔.๑.๓ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ (แล้วแต่กรณี) ไปศึกษาเพ่ือประเมินความเป็นไปได้
ในการออกแบบสถาปัตยกรรม  

๔.๑.๔ วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่จากการสำรวจพ้ืนที่ กำหนดทิศทางการวางตำแหน่งของตัว
อาคาร พิจารณาช่องทางเข้า ออก ของแสงและลม 

๔.๑.๕ สรุปสภาพพ้ืนที่ จัดทำแบบร่างสภาพพ้ืนที่เดิม ระบุตำแหน่งต้นไม้ แหล่งน้ำ สิ่งปลูก
สร้างเดิม (ถ้ามี) 
 
๔.๒ ออกแบบทางสถาปัตยกรรม  

๔.๒.๑ การกำหนดโครงการ (Architectural Programming) เบื้องต้นคือการให้คำปรึกษา
และขอข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นการวางแผนกำหนดแนวทางการออกแบบ ได้แก่  

 ๔.๒.๑.๑ ความต้องการใช้สอย  
 ๔.๒.๑.๒ ศักยภาพของที่ตั้งอาคาร   
 ๔.๒.๑.๓ งบประมาณเบื้องต้น  
ทำการสรุปความต้องการขั้นต้น โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีการพบปะพูดคุย เพ่ือปรับความ

เข้าใจต่างๆ ให้ตรงกัน 
   ๔.๒.๒ การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก
ลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างอย่างง่ายๆ เพ่ือเริ่มออกแบบ ทางผู้ออกแบบจะทำการวางแนวความคิดใน
การออกแบบ และผังพ้ืนที่ในการใช้สอย ให้กับผู้ใช้บริหารพิจารณา รูปแบบการออกแบบ รวมทั้งกำหนด
คุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ นำเอาพ้ืนที่ต่างๆมาจัดวางลงไปในที่ตั้ง เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม หรือวาง
ผังพ้ืนที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ ผนวกแนวความคิดที่สะท้อน ความเป็นเอกลักษณ์ ของโครงการมาสร้างรูปทรงที่
สอดคล้องกับบริบท และการใช้งาน พร้อมทั้งการเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย เพ่ือให้สามรถทำการพิจารณา
การแบ่งพ้ืนที่ทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริงหรือไม่  เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จะเริ่มเข้าใจและ
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มองเห็นหน้าตาของงานออกแบบที่สถาปนิกจะพัฒนาในขั้นตอนต่อไป และอาจจะขอปรับแบบได้ แต่ไม่ควรจะ
แก้ไขแบบจนผิดไปจากแนวความคิดในการออกแบบและผังที่ได้วางเอาไว้ 
   ๔.๒.๓ พัฒนาการออกแบบ (Design development) ในขั้นตอนนี้ สถาปนิกจะทำการ
พัฒนาแบบต่อจากแบบร่างขั้นต้น เป็นการพัฒนารูปทรงและตำแหน่งให้มีความละเอียด กำหนด ขนาดพ้ืนที่
การใช้งานและทางสัญจรที่เหมาะสม เพ่ิมรายละเอียด ช่องเปิด ประตู สุขภัณท์ เฟอร์นิเจอร์ ระบุวัสดุที่ใช้ใน
การก่อสร้าง รวมถึงวัสดุตกแต่ง กำหนดระดับความสูง ตำแหน่งระยะ โดยจะนำเสนอเป็นภาพ Perspective 
ที่เสมือนจริง หรือ Model ที่ ใกล้เคียงกับงานออกแบบ ที่จะสร้างจริงมากท่ีสุด เพื่อให้สามารถจินตนาการงาน
ทั้งหมดได้ชัดเจน และในขั้นตอนนี้อาจจะขอแก้ไขแบบร่าง ในส่วนรายละเอียดได้บ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจาก
แบบในขั้นตอนนี้ มักจะได้รับการอนุมัติจากแบบร่างข้ันต้น เกือบทั้งหมดแล้ว 

๔.๒.๔ การเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) เป็นการเขียน
แบบก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแบบอ้างอิงที่มีการกำหนดระยะขนาด และ ระบุวัสดุที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ ผังบริเวณ 
แปลน รูปด้าน และ รูปตัด ในกรณีท่ีแบบมีความซับซ้อน จำเป็นต้องเพ่ิมแบบขยายรายละเอียด โครงสร้าง
หลังคา บันได ราวจับ รวมถึง ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ เป็นต้น 
 
๔.๓ งานดำเนินงานจัดทำคา่ K ของโครงการก่อสร้าง  
  ๔.๓.๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดทำรายการคำนวณค่าเงินชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K ) 
จากทางมหาวิทยาลัยฯ 

๔.๓.๒ ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลที่จะต้องมาใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า 
K) ประกอบไปด้วย  

  ๔.๓.๒.๑ เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะสัญญาแบบปรับได้ตาม
ระเบียบที่ทางส่วนราชการกำหนด  

๔.๓.๒.๒ เอกสารการส่งงานของแต่ละงวดงานของโครงการก่อสร้าง รายงาน
ประมาณราคาของสัญญาจ้างและรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  

๔.๓.๒.๓ เอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างของทางผู้รับจ้าง เพ่ือนำมา
ประกอบในการคำนวณค่าค่าตามสูตรที่ส่วนราชการกำหนด 

๔.๓.๓ ดำเนินงานศึกษาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภทงานก่อสร้าง โดยดัชนีราคาที่ใช้ในการ
คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้าง
นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K )  

๔.๓.๔ ดำเนินงานคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) นั้นจะต้องจัดทำอยู่ใน
รูปแบบเอกสารประกอบไปด้วย  

๔.๓.๔.๑ เอกสารส่วนแรกเป็นเอกสารแบบสรุปเปรียบเทียบรายการคำนวณคำขอ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางหน่วยราชการที่ขอมา ในที่นี้หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กำแพงเพชร การคำนวณคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางผู้รับจ้าง และ ผลการคำนวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ) ของทางสำนักงบประมาณ ลงอยู่ในตารางเดียวกัน  

๔.๓.๔.๒ เอกสารส่วนที่สองเป็นเอกสารที่ระบุและเรียบเรียงการดำเนินงานก่อสร้าง
โดยจำเป็นต้องวันเดือนปีในการเริ่มสัญญาก่อสร้าง วัดเปิดซอง จำนวนเงินงบประมาณในการก่อสร้าง วันเดือน
ปีในการส่งงานของแต่ละงวดงานและวงเงินงบประมาณในแต่ละงวดงาน  
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๔.๓.๔.๓ เอกสารส่วนที่สามซึ่งอาจจะเป็นเอกสารส่วนสุดท้ายกรณีงานก่อสร้างนั้น
ไม่มีงานลดงานเพ่ิมที่นอกเหนือวงเงินก่อสร้าง จะเป็นเอกสารส่วนรายการคำนวณจะระบุสูตรที่ใช้ในการ
คำนวณและรายการที่ไม่รวมในการคำนวณค่า K  โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกนำไปใช้เพ่ือให้
การตรวจสอบเอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ของทางส่วนงานสำนักงบประมาณในการ
ตรวจสอบเพื่อดำเนินงานตามคำขอของหน่วยงาน 

๔.๓.๔.๔ กรณีโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการซึ่ง
ก่อให้เกิดปริมาณงานลด - งานเพ่ิม ในส่วนของการก่อให้เกิดงานเพ่ิมแล้วมีจัดทำคำขอวงเงินงบประมาณ
เพ่ิมเติมจากทางส่วนกลาง ในที่นี้คือสำนักงบประมาณ นั้น จะต้องมีการจัดทำตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน
เดิม (ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง ) ปริมาณงานลด และปริมาณงานเพ่ิม แนบท้ายเอกสารเพิ่มเติม 

๔.๓.๔ ดำเนินงานรายงานผลการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อหัวหน้างาน
โดยต้องลงนามลงในกระดาษผลคำนวณค่า K ทุกแผ่น พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการคำนวณ เพื่อนำ
รายงานต่อมหาวิทยาลัยฯลงนามและดำเนินงานส่งไปยังงานกองแผนของมหาวิทยาลัยฯ 
 
๔.๔ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

   ๔.๔.๑ ได้รับคำสั่งปฏิบัติงานให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเป็ยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
หรือคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง 

  ๔.๔.๒ ประสานงานขอรับแบบรูปรายการและสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างได้รับคำสั่ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อศึกษารายละเอียดสัญญาจ้าง กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา วันสิ้นสุด
สัญญา ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเพ่ือนำมากำหนดแผนงานก่อสร้างของโครงการ
นั้น 

  ๔.๔.๓ ศึกษารายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งวดงานในการก่อสร้าง เข้าสำรวจ
พ้ืนที่หน้างานก่อสร้าง ประสานงานผู้รับจ้างกำหนดวันในการเข้าปฏิบัติงานในวันแรก ลักษณะของการเข้า
ทำงานว่าจำเป็นต้องมีการจัดตั้งที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้างของผู้รับจ้างภายในพ้ืนที่งานก่อสร้างหรือไม่ 
อย่างไร หากจำเป็นต้องมีจะต้องกำหนดจุดที่ตั้งที่พักคนงานก่อสร้างให้ชัดเจน และปลอดภัยทั้งต่อบุคลากรใน
พ้ืนที่และส่วนของผู้รับจ้างโครงการ ประสานหน่วยงานไฟฟ้าและประปา เพ่ือติดตั้งมิเตอร์การใช้น้ำ ไฟ ของ
การดำเนินการก่อสร้างโครงการ  
  ๔.๔.๔ จัดเตรียมเอกสารที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการก่อสร้างโครงการ โดยมีเอกสาร
ประกอบการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้ 
   ๔.๔.๔.๑ เอกสารบันทึกควบคุมงานประจำวัน 

   ๔.๔.๔.๒ เอกสารขออนุมัติใช้วัสดุที่เกี่ยวของกับงานก่อสร้าง 

   ๔.๔.๔.๓ เอกสารขออนุมัติรูปแบบของครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ถ้ามี) 
   ๔.๔.๔.๔ เอกสารแผนการดำเนินงานของโรงการก่อสร้าง เปรีนยเทียบกับช่วงเวลา
ในการดำเนินงานก่อสร้างจริง 

๔.๔.๕ ปฏิบัติงานในการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของ
โครงการก่อสร้างและเป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยดำเนินงานอยู่ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐในการดำเนินโครงการก่อสร้าง  
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๔.๔.๖ ปฏิบัติงานในการควบคุมการใช้วัสดุในงานก่อสร้างให้เป็นตามแบบรูปรายการ 
รายการประกอบแบบที่ระบุตามสัญญาจ้างในการก่อสร้างอาคารนั้น เพ่ือให้การก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไป
ตามแบบรูปรายการที่กำหนด  

๔.๔.๗ ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงานก่อสร้างโดยดำเนินงานประสานงาน
ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างกับทางผู้รับจ้างในกรณีเกิดคำติชมเพ่ือดำเนินงาน
แก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเกดประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุด 

๔.๔.๘ ปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำเอกสารประกอบตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างของการ
ดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การจัดทำเอกสารบันทึกการควบคุมงานประจำวัน เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้างอันเนื่องมาจากปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง การทำรายการงานลดงานเพ่ิมงานก่อสร้างเพ่ือเป็นการ
ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความปลอดภัย และความสะดวก
ในการเข้าใจอาคาร 

๔.๔.๙ ปฏิบัติงานทำรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุปรายงานเป็นรายสัปดาห์/
รายเดือน หรือรายงวดเพ่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบถึงความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง 

๔.๔.๑๐ปฏิบัติงานตรวจเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารสุขลักษณะในพ้ืนที่
โครงการก่อสร้างรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยต้อบุคคลทุกฝ่ายและลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 
๔.๕ งานตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย 

  ๔.๕.๑ ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ  

๔.๕.๒ ดำเนินงานศึกษาเกณฑ์และรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯที่ได้มอบหมายโดยงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมายงานในการดูแลซ่อมบำรุง
ด้านอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือศึกษาขั้นตอนและศึกษาหรื อค้นหา
แนวทาง วิธีการ ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

๔.๕.๓ ร่วมงานดำเนินงานประชุม นำเสนอวางแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือร่วมระดมหาแนวทางการดำเนินงานในการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
อาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

๔.๕.๔ นำเสนอแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว โดย
ประสานงานบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัด
การพลังงาน การจัดการบริบทของมหาวิทยาลัย  

๔.๕.๕ ดำเนินงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย โดยงาน
อาคารสถานที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

๔.๕.๖ ติดตามการดำเนินงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
๔.๕.๗ ดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำรอบ

ไตรมาสต่อหัวหน้างานเพ่ือให้หัวหน้างานทราบถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงานดำเนินงานตามตัวชี้วัด/
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดและมอบหมายให้ดำเนินงาน 
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๔.๖ งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
  ๔.๖.๑ ได้รับมอบหมายหรือประสานงานให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตกแต่งของมหาวิทยาลัยฯ 

  ๔.๖.๒ เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางในการดำเนินการ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ 
แนวความคิดหลักในการจัดกิจกรรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบและจัดการการประดับจัดตกแต่งสถานที่  

๔.๖.๓ ดำเนินงานงานออกแบบการใช้พ้ืนที่ วางผังพ้ืนที่การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่ง
สถานที่ การประเมินงบประมาณในการดำเนินจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและสามารถควบคุมวงเงินงบประมาณได้ 

๔.๖.๔ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม ตอบประเด็นข้อสงสัยในการ
จัดการ หรือหารบริหารพ้ืนที่ภายในการจัดงาน จัดกิจกรรม และแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุที่มีพ้ืนที่ไม่พอเพียง
ต่อความต้องการในการใช้พื้นสำหรับการจัดกิจกรรม 

๔.๖.๕ ดำเนินงานร่วมวางแผนการจัดตกแต่งสถานที่ตามแบบได้ที่รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
โดยกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งถ้าหากประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานไม่
สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จได้ในช่วงเวลาราชการจึงจำเป็นต้องการจัดทำบันทึกข้อความขอดำเนินงานจัด
ตกแต่งสถานที่นอกเวลาราชการเพ่ือให้สถานที่พร้อมต่อการใช้กิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนด  

๔.๖.๖ ดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่ตามแผนการดำเนินงานหากเกิดปัญหาระหว่างการ
ปฏิบัติงานให้ประสานต่อหัวหน้างานและหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนั้นเพ่ือเข้าร่วมปรึกษาและหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

๔.๖.๗ ดำเนินงานดูแลและควบคุมการจัดเก็บสถานที่หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมให้เรียบร้อย
เพ่ือให้สถานที่ในการจัดตกแต่งสถานที่นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพในการพร้อมใช้งานเหมือนเดิม 

 
 

 
 
 
 


