


คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอํานวยการกอสราง 
เอกสารเลขท่ี  DCD-M-004 แกไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๑ ของ ๙ 

 

 
๔.๑ กระบวนการ การควบคุมงานกอสราง 

กระบวนงานในภาพรวมท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               พรอม  

 
6.4 กํากับ ควบคุมงาน
กอสรางใหเปนไปตามแบบ
รู ป / สั ญ ญ า โ ด ย ก า ร
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
ร า ช ก า ร  ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวของ และมาตรฐานการ
กํากับควบคุมงานกอสราง
ของกองแบบแผน 

จัดทําบันทึกรายงานการกอสราง รายงานตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห 

จัดทําบันทึกรายงานกรณีเหตุการณไมปกติอาทิการ
กอสราง/การใชวัสดุไมถูกตองอบุัติเหตุ ภัยพิบัติตางๆ 
รายงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

พิจารณาเอกสารตางๆ ที่ผูรับจางสงผานถึงคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ* 

ตรวจพิจารณาผลงานกอสราง ที่ผูรับจางสงงาน          
ผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังคุมงานกอสราง 

6.5 รวบรวมเอกสารการรับประกัน การทดสอบ As-
Built Drawing และอื่นๆ สรุปรายงานกอสรางอาคาร 

แลวเสร็จ 

6.1 ศึกษาแบบกอสราง และเอกสาร 
ที่กําหนดในสัญญา 

6.2 ชี้แจง/ทําความเขาใจกบัผูรับจางถงึกระบวนการ / 
มาตรฐานกํากบัควบคุมงาน 

ผูรับจางดําเนินการเคล่ือนยาย,ร้ือถอนอปุสรรคใน
สถานที่กอสราง และรายงานผลการดําเนินการ 

เจาของโครงการ,หัวหนาสวนราชการ  
สงมอบพื้นที่กอสราง 

6.3 ตรวจสอบ
ความพรอมของ
สถานที่กอสราง 

ผูรับจางจัดทําแผนการเคล่ือนยาย,ร้ือ
ถอนอุปสรรคในสถานที่กอสรางตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๑ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอํานวยการกอสราง 
เอกสารเลขท่ี  DCD-M-004 แกไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๒ ของ ๙ 

 

 
สารบัญ 

 
 

หัวขอ          หนา 
กระบวนงานในภาพรวมท้ังหมด         1 
สารบัญ            2 

 ๑. วัตถุประสงค           ๓ 

  ๒. ผังกระบวนการทํางาน         3 

        ๓. ขอบเขต         4 

 ๔. ความรับผิดชอบ          4 

 ๕. คําจํากัดความ          4 

 ๖. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน         6 

 ๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเก่ียวของ                 7 

 ๘. การจัดเก็บและการเขาถึงเอกสาร        8 

 ๙. ระบบการติดตามและประเมินผล        9 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๒ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอํานวยการกอสราง 
เอกสารเลขท่ี  DCD-M-004 แกไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๓ ของ ๙ 

 

๑. วัตถุประสงค   
คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหเจาหนาท่ีกองแบบแผน ใชเปนแนวทางในการประเมินมาตรฐาน

ระบบบริการ สุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอม ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกตองและเปนธรรมกับ
ผูรับบริการ โดยมีความสอดคลองตามยุทธศาสตรหลักของกองแบบแผน 

๒. ผังกระบวนการทํางาน   

 

ลําดับ กระบวนงาน 

มาตรฐานเวลา 
(วัน) 

50/100/>100 ลาน 

ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑.  

 

 

 

 

 

 
6.4 กํากับ
ควบคุมงาน
กอสรางใหเปน
แบบรูป/สัญญา 
โดยการ
ปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ 
ราชการ 
กฎหมายที่
เกี่ยวของ และ
มาตรฐานการ
กํากับ ควบคุม
งานกอสรางของ
กองแบบแผน 

จัดทําบันทึกรายงานการกอสราง รายงานตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห 
 

จัดทําบันทึกรายงการกรณีเหตุการณไมปกติ อาทิการ
กอสราง/การใชวัสดุไมถูกตอง อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ
ตางๆ รายงานตอคณะกรรมการตรวจการจาง 
 
พิจารณาเอกสารตางๆ ที่ผูรับจางสงผานถึง
คณะกรรมการตรวจการจาง 
 
ตรวจพิจารณาผลงานกอสราง ที่ผูรับจางสงงานตรวจ
การจาง ผานถึงคณะกรรมการตรวจการจาง 

 

3/5/7 

-แบบรูปสัญญา 
-มาตรฐานการกํากับ 
ควบคุมงานกอสราง, 
มาตรฐานการกอสราง 
ของกองแบบแผน 

นายชาง
ควบคุมงาน 

๒. 1/1/1 

-แบบรูปสัญญา 
-มาตรฐานการกํากับ 
ควบคุมงานกอสราง, 
มาตรฐานการกอสราง 
ของกองแบบแผน 

นายชาง
ควบคุมงาน 

๓. 1/2/3 

-แบบรูปสัญญา 
-มาตรฐานการกํากับ 
ควบคุมงานกอสราง, 
มาตรฐานการกอสราง 
ของกองแบบแผน 

นายชาง
ควบคุมงาน 

 

๔. 
 

1/1/1 

-ระเบียบพัสดุฯ 
-มาตรฐานการกํากับ 
ควบคุมงานกอสราง, 
มาตรฐานการกอสราง 
ของกองแบบแผน 

นายชาง
ควบคุมงาน 

๕. 1/1/1 

-ระเบียบพัสดุฯ 
-มาตรฐานการกํากับ 
ควบคุมงานกอสราง, 
มาตรฐานการกอสราง 
ของกองแบบแผน 

นายชาง
ควบคุมงาน 

๖. 1/2/3 

-ระเบียบพัสดุฯ 
-มาตรฐานการกํากับ 
ควบคุมงานกอสราง, 
มาตรฐานการกอสราง 
ของกองแบบแผน 

นายชาง
ควบคุมงาน 

๗. 3/3/3 

-ระเบียบพัสดุฯ 
-มาตรฐานการกํากับ 
ควบคุมงานกอสราง, 
มาตรฐานการกอสราง 
ของกองแบบแผน 

นายชางควบคุม
งานและ/หรือผู
ที่ไดรับ
มอบหมาย 

8.   1/2/3 

-ระเบียบพัสดุฯ 
-มาตรฐานการกํากับ 
ควบคุมงานกอสราง, 
มาตรฐานการกอสราง 
ของกองแบบแผน 

นายชาง
ควบคุมงาน 

 

 

หมายเหตุคําอธิบายมาตรฐานเวลา : แบงขนาดงานกอสรางออกเปน 3 ขนาด 1-50 ลาน, 50-100 ลาน, 100 ลานข้ึนไป เวลาท่ี
กําหนดเปนเวลาเฉพาะกิจกรรมน้ันๆ ไมสามารถรวมเวลาของกระบวนการงานได ระยะเวลารวมข้ึนอยูกับสัญญาจาง 

6.1 ศึกษาแบบกอสราง และเอกสารที ่
กําหนดในสัญญา 

6.2 ชี้แจง/ทําความเขาใจกบัผูรับจางถงึกระบวนการ/ 
มาตรฐานกํากบัควบคุมงานกอสราง 

6.3 ตรวจสอบความ
พรอมของสถานที่กอสราง 

6.5 รวบรวมเอกสารการรับประกัน การทดสอบ As-
Built Drawing และอื่นๆ สรุปรายงานการกอสราง

อาคารแลวเสร็จ 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๓ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอํานวยการกอสราง 
เอกสารเลขท่ี  DCD-M-004 แกไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๔ ของ ๙ 

 

๓. ขอบเขต  

การกํากับ ควบคุมงานกอสรางอาคารสาธารณสุข มีความยุงยากซับซอนแตกตางกัน ไปตามขนาดและ
ประเภทอาคาร อาทิ อาคารบําบัด รักษาอาคารพักผูปวย อาคารสํานักงาน และอาคารพักอาศัย ในการกํากับการ
ควบคุมงานกอสราง อาคารหนึ่งๆ นั้น มีข้ันตอนการทํางานหลายข้ันตอน มีหนวยงานและบุคลากรเก่ียวของจํานวน
มากมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ประกาศกรมบัญชีกลางและหนวยงานตางๆ ท่ีถือเปนระเบียบ
ท่ีตองปฏิบัติ การกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานจึงกําหนดเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับผูควบคุมงานหรือผูกํากับ
การควบคุมงานกอสรางของกองแบบแผน จึงอยูภายใตกรอบของระเบียบดังกลาวซ่ึงเปนกระบวนการปฏิบัติงาน
สําหรับการกํากับการควบคุมงานกอสรางหนึ่งสัญญากําหนดขอบเขตเฉพาะท่ีเก่ียวของกับผูปฏิบัติงาน 

๔. ความรับผิดชอบ  

4.1 ผูอํานวยการกองแบบแผน 
บทบาทหนาท่ีอนุมัติเห็นชอบใหเจาหนาท่ีกองแบบแผนไปปฏิบัติราชการในการกํากับการควบคุมงาน
กอสราง  

4.2 หัวหนากลุมควบคุมคุณภาพมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอม 
บทบาทหนาท่ีพิจารณาเสนอเจาหนาท่ีเพ่ือไปปฏิบัติราชการในการกํากับการควบคุมงานกอสราง 

4.3 นายชางควบคุมงานกอสรางมีหนาท่ี 
1) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ

ระเบียบราชการตาง และระเบียบราชการตางๆท่ีเก่ียวของ 
2) กํากับควบคุมดูแลไอการกอสรางดําเนินไปตามแบบรูปและสัญญาขอกําหนดท่ีเก่ียวของและ

ถูกตองตามหลักวิชาการชาง 
3) รายงานปญหาและอุปสรรคตางๆเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูมีอํานาจสั่งการ

โดยเร็ว  
4) จัดทํารายงานท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีไดแกรายงานประจําวันรายงานประจําสัปดาหรายงาน

ประจาํเดือนและรวบรวมเปนรายงานประจํางวด 
5) สังเกตตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานรวมท้ังผลเสียท่ีอาจกระทบ

ตอสภาพแวดลอมโดยรอบ 
6) ปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนและความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนกับทางราชการ 
7) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถอยางมีคุณธรรมและยุติธรรม 

๕. คําจํากัดความ  

“มาตรฐาน” หมายความวา ขอความระเบียบวิธี ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเอกสารท่ีไดรับความเห็นชอบ
ยอมรับตามแนวทางเฉพาะแหงกิจกรรม ถือเอาเปนหลักสําหรับเปรียบเทียบเกณฑกําหนด ซ่ึงเปนตัวชี้วัดหรือบงชี้
แนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด จนบรรลุความสําเร็จสูงสุดของงาน 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๔ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอํานวยการกอสราง 
เอกสารเลขท่ี  DCD-M-004 แกไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๕ ของ ๙ 

 

“อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาไปอยูหรือใชสอยไดเชนอาคารท่ีทําการ

โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันและรวมถึง

สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ซ่ึงกอสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นนั้น เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา 

ถนน ประปา และสิ่งอ่ืนๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต ครุภัณฑ ฯลฯ 

“การกอสราง” หมายความวา การสรางสิ่งปลูกสรางอาคารข้ึนใหมและหมายความรวมถึง การดัดแปลง 
รื้อถอน ปรับปรุง ติดตั้ง ตอเติม อาคารหรืออุปกรณประกอบอาคารหรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ 

“กรรมการตรวจรับพัสดุ” หมายความวา ผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสราง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในสัญญาจัดซ้ือ/จัดจางงาน กอสราง
อาคาร จากผูวาจาง เพ่ือการอํานวยการการกํากับควบคุมการกอสราง การตรวจการจาง มีอํานาจ ตามสัญญาใน
การสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควรปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบของทางราชการ 
สอดคลองตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 “การกํากับ” หมายความวา การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ ในระดับสูงกวาการ
ควบคุมการใหคําปรึกษาแกไขปญหาตามขอบเขตหนาท่ีท่ีไดรับ และการบันทึกรายงาน การกํากับติดตาม ตอระดับ
ท่ีสูงกวาหรือผูสั่งการ 

“การควบคุม” หมายความวา การดําเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับอยางตอเนื่อง ตั้งแต
การเตรียมการ ระหวางการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน วาการดําเนินการนั้น ถูกตองเปนไปตามคําสั่ง แบบ
กอสราง แผนงาน หรือตามขอกําหนดของสัญญา หรือไม การบันทึกรายงาน การปฏิบัติงานรายวัน อาจมีปญหา
สามารถสั่งดําเนินการเพ่ือแกไขหรือหารือตอผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการไดทันทวงที 

“ผูควบคุงาน” หมายความวา ผูท่ีไดรับการแตงตั้ง จากผูบังคับบัญชาหรือ ผูวาจางใหรับผิดชอบการกํากับ
ควบคุมดูแล งานตามสัญญาจัดซ้ือ/จัดจาง การกอสรางอาคารสามารถสั่งการ ใหคําแนะนําไดตามขอบเขตของ
อํานาจท่ีมี ทําหนาท่ีในการกํากับและ/หรือการควบคุมงานอยางใกลชิดตามแตชวงสําคัญของงานเพ่ือใหการ
กอสรางถูกตองตามขอกําหนดของสัญญา ปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ สอดคลองตาม
มาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 “รายละเอียดรายการประกอบแบบ specification” หมายความวา แบบรูปและ/หรือขอความชี้แจง
รายละเอียดของแบบรูปเก่ียวกับขอกําหนดในสัญญาการจัดซ้ือ/จัดจาง การกอสรางอาคาร อาจรวมถึงการกําหนด
ชนิดวัสดุ คุณสมบัติ จํานวนตลอดจนวิธีการกอสรางหรือมาตรฐานท่ีใชกํากับการกอสราง เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของแบบแปลนหรือตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

“แบบ แบบรูปสัญญาแบบกอสราง Drawing” หมายถึง แผนภาพเขียน ผานภาพลายเสน ภาพถาย 
ภาพ 3 มิติ แสดงองคประกอบในสัญญาการจัดซ้ือ/จัดจาง การกอสรางอาคาร อาจรวมถึงแบบแปลน รูปดาน รูป
ตัด แบบขยายสวนตางๆ รายละเอียดขอกําหนดประกอบแบบแสดงสวนสําคัญท่ีใชในการกอสรางอาคาร 
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“แบบรูปขยายรายละเอียด Shop Drawing” หมายความวา แบบรูปท่ีแสดงและรายละเอียดบางสวน
หรือท้ังหมดของงานท่ีกําหนดจะดําเนิน การตามสัญญาจัดซ้ือ/จัดจาง การกอสรางอาคารจัดทําข้ึนกอนการกอสราง 
เพ่ือใชเปนแบบรูปหรือรายละเอียดสําหรับการกอสรางจริง การแสดงแบบรูปหรือแบบขยายใน กรณีท่ีแบบรูปฉบับ
สัญญาไมแสดงรายละเอียดท่ีครบถวนชัดเจน แสดงแบบรูป งานกอสรางท่ีซอนทับกันงานระบบตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต หรือแคตตาล็อกผลิตภัณฑ ท่ีแสดงภาพรายละเอียด/การติดตั้งเพ่ือผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีความเขาใจใน
แบบรูปท่ีถูกตองเดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงคของแบบรูปฉบับสัญญา หรือเพ่ือแสดงแบบรูปในการแกไขปญหา
แบบรูปสัญญาท่ีขัดแยง หรือแสดงแบบรูปตามขอตกลงแนบทายสัญญาท่ีจัดทําข้ึนภายหลัง หรือแสดงแบบรูปหรือ
แบบขยายเพ่ือใหผูวาจาง คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมการกอสราง ผูรับจางและผูเก่ียวของ มีความเขาใจ
ถูกตองตรงกัน กอนการกอสรางอาคาร 

“แบบรูปการกอสรางจริง  As-Built Drawing”  หมายความวา แบบท่ีแสดงแบบรูปและ/หรือ
รายละเอียดตามท่ีไดดําเนินการตามสัญญาจัดซ้ือ/จัดจาง กอสรางอาคารแลวเสร็จตามสภาพความเปนจริง
รายละเอียดท่ีควรมี อาทิ เลขท่ีเอกสารท่ีไดรับการอนุมัติ ชื่อผลิตภัณฑ รายละเอียดของวัสดุ/อุปกรณการติดตั้ง 
การใชงานอ่ืนๆ เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการตรวจการจาง การสงมอบงาน และเพ่ือใหผูวาจางใชสําหรับการ
บํารุงรักษาอาคารตอไป  

“การตรวจผลงาน” หมายถึง การตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน การทดสอบ การทดลอง เทียบ ตาม
เกณฑหรือรายละเอียดขอกําหนด รวมถึงการตรวจสอบดานเอกสาร ใบรับประกันการตรวจผลงาน ตองมีการบันทึก
เปนเอกสาร ภาพถาย (ควรมี )รายงานสรุปถึงคุณสมบัติ การติดตั้ง ตําแหนง สถานท่ี สภาพการใชงานของชิ้นงาน
อุปกรณ เครื่องจักรกล และสาระของงานท่ีตรวจ อยางละเอียด วามีความถูกตอง ความสวยงาม การใชงาน ความ
ม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย หรือระบุวาสามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไปได เปนไปตามขอกําหนดของสัญญาจัดซ้ือ/
จัดจาง หรือรูปแบบท่ีไดรับอนุมัติหรือไม 

6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เม่ือมีการลงนามในสัญญาจาง ผูท่ีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง มี

การสงมอบพ้ืนท่ีกอสรางใหเรียบรอยแลว ตั้งแตวันนั้นการควบคุมงานก็เริ่มข้ึน ผูควบคุมงานจะเปนผูติดตามหรือ
ตรวจสอบการทํางานของผูรับจางโดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเวลา ดังนี้ 

6.1. ผูควบคุมงานศึกษาแบบกอสรางและเอกสารท่ีกําหนดในสัญญา 
ศึกษาแบบกอสรางฉบับคูสัญญา สัญญา เอกสารประกอบแบบ คูมือรายการกํากับควบคุมการ

กอสรางใหมีคุณภาพมาตรฐานคูมือการตรวจการจางงานกอสรางอาคารมาตรฐานการกอสรางและ
ทบทวนระเบียบราชการและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เปนตน 

 
 
 
 
 
 

6.2. ผูควบคุมงานชี้แจง/ทําความเขาใจกับผูรับจางถึงกระบวนการ/มาตรฐานการกํากับควบคุมงาน 
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ผูควบคุมงาน จัดใหมีการประชุมรวมกับผูปฏิบัติงานหลักของผูรับจาง อาทิ ผูท่ีไดรับการแตงตั้ง
เปนตัวแทน วิศวกร สถาปนิก หัวหนางานหรืออาจมีคณะกรรมการตรวจการจางรวมดวยก็ได เพ่ือ
ชี้แจงถึงแนวทาง ข้ันตอน วิธีการจัดทําเอกสารและเทคนิคการกอสรางอาคาร เพ่ือใหผูรับจางมีความ
เขาใจท่ีถูกตองในการปฏิบัติ อาทิ ระเบียบราชการและกฎหมายท่ีเก่ียวของ แบบรูปและสัญญา การ
บันทึกรายงานการกอสรางประจําวันการสงเอกสารเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ การกําหนดลําดับการสั่งการ 
ผังองคกรคุณ วุฒิทางวิชาชีพการจัดทําแผนงานการจัดทํา Shop Drawing,  As-Built Drawing  การ
เตรียมเอกสารประกอบการตรวจการจางเทคนิคข้ันตอนการกอสรางการตรวจการจางมาตรฐานท่ี
เก่ียวของและขอ 1.3, 1.4 หมวดงานท่ัวไปตามเลมมาตรฐานการกอสรางอาคารพ. ศ. 2553ฯลฯ 

6.3. ผูควบคุมงานตรวจสอบความพรอมของสถานท่ีกอสราง 
ตรวจสถานท่ีกอสรางรวมกับผูรับจาง และเจาหนาท่ีของหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีท่ีสรางสภาพของ

พ้ืนท่ีกอสรางเดิมเปนอยางดี โดยเฉพาะสาธารณูปโภคหรือสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีอยูใตดิน โดยตรวจสอบวา
ผูรับจางเตรียมสถานท่ีพรอมสําหรับการโกงสรางหรือไม ตองมีการรื้อถอน หรือตองมีเคลื่อนยาย
สิ่งกอสราง หรือสาธารณูปโภค ท่ีผูรับจางตองปฏิบัติตามขอกําหนดของสัญญา และขอ 1.5 หมวด
งานท่ัวไปตามเลมมาตรฐานการกอสรางอาคารพ. ศ. 2553 

6.4. ผูควบคุมงานกํากับ ผูควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตามแบบรูปสัญญา 
โดยการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎระเบยีบราชการและกฎหมายท่ีเก่ียวของ มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 คูมือรายการ
กํากับการควบคุมงานกอสรางใหมีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ. 2557 คูมือการตรวจการจางงานกอสราง
อาคาร พ.ศ. 2558 ของกองแบบแผนและกํากับควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตามหลักวิชาชีพ หลัก
วิชาการทางชางสาขาตางๆ 

1) จัดทําบันทึกรายงานการกอสรางรายวัน รายงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาหให
เปนไปตามระเบียบราชการ 

2) จัดทําบันทึกรายงาน กรณีเหตุการณไมปกติ อาทิ การกอสราง/การใชวัสดุท่ีไมถูกตองอุบัติเหตุ
ภัยพิบัติตางๆ รายงานตอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3) พิจารณาเอกสารตางๆ ท่ีผูรับจางสงผานผูควบคุมงานถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจ
พิจารณาในเบื้องตน และใหความเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง สงถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

4) พิจารณาผลงานกอสราง ท่ีผูรับจางสงงานตรวจการจาง ผานถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(เม่ืองานในงวดนั้นๆ ไดรับการตรวจจากผูเก่ียวของ ท่ีดําเนินการตรวจสอบ ทดสอบงาน แทน
ของผูวาจางเรียบรอยแลว อาทิ การตรวจงานระบบตางๆ ประกอบอาคาร) 

6.5. ผูควบคุมงานรวบรวมเอกสารการรับประกันการทดสอบ As-Built Drawing และอ่ืนๆ สรุปรายงาน
การกอสรางอาคาร แลวเสร็จ 

 
 
 
 

๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
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วันท่ีบังคับใช       หนา ๘ ของ ๙ 

 

7.1. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกอสรางอาคารรวบรวมเปนหมวด ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) และประกาศ กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกับอาคาร 
2) กฎหมายวิชาชีพพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 

2543 
3) กฎหมายกรรมสิทธิ์ การใชประโยชน หรือสิ่งปลูกสรางเก่ียวเนื่องกับท่ีดิน เชน พระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศกรมทางหลวง ประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ประกาศของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประกาศของการไฟฟาสวนภูมิภาค (เชนเรื่อง
สิ่งปลูกสรางบนท่ีดินซ่ึงสายไฟฟาแรงสูงพาดผาน) พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยเขตปลอดภัยในราชการทหารพระราชบัญญัติเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องกําหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2517 ระเบียบกรมเจาทา 

4) กฎหมายสิ่งแวดลอมและพลังงาน เชน กฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับงานอาคาร ไดแก
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

5) กฎหมายแรงงานพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ. 2554 ประกาศกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน 

6) กฎหมายทองถ่ิน กฎหมายระเบียบของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
7.2. ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ 

1) ปฏบิัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ระเบียบราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) คูมือแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับการกอสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 

3) ระเบียบขาราชการพลเรือน 
4) ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
5) ระเบียบประกาศและเอกสารราชการท่ีสั่งหรือกําหนดใหดําเนินการ อาทิ หนังสือจาก

กรมบัญชีกลางหนังสือจากสํานักนายกรัฐมนตรี 
7.3. มาตรฐาน และคูมือของกองแบบแผน 

1) มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 
2) คูมือรายการกํากับการควบคุมงานกอสรางใหมีมาตรฐาน พ.ศ. 2557 
3) คูมือการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๘ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอํานวยการกอสราง 
เอกสารเลขท่ี  DCD-M-004 แกไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๙ ของ ๙ 

 

๘. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสาร 
 8.1 การจัดเก็บ 
 

ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
1. คําสั่งแตงตั้ง งานบริหาร งานบริหาร เรียงตาม  

วัน เดือน ป  
5 ป 

2. ขอมูลงาน/โครงการ กลุม/ฝาย 
ท่ีรับผิดชอบ 

กลุม/ฝาย 
ท่ีรับผิดชอบ 

เรียงตาม  
วัน เดือน ป  

5 ป 

3. ผลสรปุโครงการ กลุม/ฝาย 
ท่ีรับผิดชอบ 

กลุม/ฝาย 
ท่ีรับผิดชอบ 

เรียงตาม  
วัน เดือน ป  

5 ป 

4. รายงานผลการประเมิน กลุม/ฝาย 
ท่ีรับผิดชอบ 

กลุม/ฝาย 
ท่ีรับผิดชอบ 

เรียงตาม  
อักษร/ป  

ตามนโยบาย 

 
 8.2 ผูมีสิทธิเขาถึง 

เจาหนาท่ีกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๙.  ระบบการติดตามและประเมินผล 
 9.1. ตัวชี้วัดรายบุคคลและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือติดตามและประเมินปฏิบัติงาน 
 9.2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนงาน 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๙ 

 


