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คํานํา 

กระทรวงสาธารณสุข มีการกอสรางอาคารของหนวยงานตางๆอยางตอเนื่องทุกป มีงบประมาณ

ประจําปรวมกับงบประมาณที่ผูกพันตอเนื่อง กวาสามหมื่นลานบาทตอป ดังนั้นการกํากับ ควบคุม 

ตรวจสอบ งานกอสรางอาคารใหมีคุณภาพเปนไปตามแบบรูปสัญญา จึงเปนภารกิจที่ตองใหความสําคัญ

อยางยิ่ง การบริหารสัญญาจางมีกระบวนการปฏิบัติตามข้ันตอนของระเบียบราชการ การดําเนินงานหรือ

อํานวยการกอสรางท่ีเขมงวด และการกํากับตรวจสอบอยางเปนลําดับข้ัน นับตั้งแต ลําดับที่หนึ่ง ผูรับจาง

ถูกกํากับโดยสัญญา คือตองกอสรางอาคารและปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆที่เปนเอกสารสัญญา แบบ

กอสราง รายละเอียดประกอบแบบกอสราง มาตรฐานการกอสราง และรายการมาตรฐานวัสดุ อุปกรณและ

จักรกลประกอบอาคารตางๆ เปนตน ซึ่งเปนสัญญาของทางราชการท่ีรักษาและคํานึงถึงผลประโยชนของรัฐ

เปนหลัก ลําดับที่สอง การกํากับควบคุมงานกอสราง โดยนายชางผูควบคุมงานที่เปนตัวแทนของผูวาจาง ณ 

สถานที่กอสราง อยางใกลชิด เพื่อใหงานท่ีผูรับจางดําเนินการกอสราง เปนไปตามหลักวิชาชีพ งานกอสราง

ถูกตองครบถวนเปนไปตามลําดับที่หนึ่ง ลําดับที่สาม การกํากับตรวจสอบการควบคุมงานกอสราง(ลําดับที่

สอง) และตรวจติดตามผลการกอสราง(ลําดับท่ีหนึ่ง) โดยคณะกรรมการตรวจการจาง เพ่ือกํากับตรวจสอบ

การควบคุมงานของนายชางผูควบคุมงานและการกอสรางของผูรับจางอีกลําดับ การพิจารณาอนุมัติ การ

ตรวจสอบการใชวัสดุ อุปกรณและจกัรกล มีอํานาจหนาที่สั่งการตามสัญญา ลําดับที่สี่ การกํากับโดยผูวาจาง

ที่เปนหัวหนาสวนราชการ โดยมีผูตรวจสอบและนิติกรของผูวาจางชวยในการพิจารณากลั่นกรอง การ

เบิกจาย หรือในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยง ผูวาจางที่เปนหัวหนาสวนราชการการสามารถพิจารณา

ตัดสินใจในลําดับสุดทาย แมจะมีกระบวนการในการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบการทํางานที่เปนลําดับขั้นอยู

แลว แตเพ่ือใหเกิดคุณภาพของการดําเนินงานที่ดียิ่งขึ้น อันจะสงผลถึงคุณภาพของอาคาร กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพจึงมีนโยบายในการกํากับตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงาน โดยบุคคลที่อยูภายนอกสัญญา

หรือผูไมมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการตามสัญญา เปนการติดตามและรายงานคุณภาพผลการ

ดําเนินงานบริหารสัญญา อีกทั้งยังเปนการกําชับใหผูเก่ียวของทุกลําดับใหมีการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ

ราชการและวิชาชีพอยางเครงครัด เพ่ือใหการใชงบประมาณของแผนดินเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค

สูงสุด 

กองแบบแผน รับนโยบายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินการจัดทําคูมือมาตรฐาน “การ

กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานกอสรางอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข” วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม 

กํากับตรวจสอบดานการดําเนินงาน (Performance Auditing) การกอสรางอาคารของกระทรวง

สาธารณสุข และเพ่ือนําผลจากรายงานการประเมินผลการดําเนินงาน (Performance  Evaluation) ดาน

กฎระเบียบ เทคนิคการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงาน นําเสนอตอผูบริหารเพื่อการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ  
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การตรวจสอบการดําเนินงานมุงเนนเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาจางงานกอสราง 

การแกไขปญหา และคําปรึกษาแนะนํา คลายกับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO) ที่มี

เปาหมายในการกํากับใหเกิดการบริการจัดการที่ดี อันจะสงผลตอคุณภาพการบริการและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑที่ดี ดังนั้นการจัดทําคูมือฉบับนี้ก็เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี การดําเนินการกอสราง

แลวเสร็จตามรายละเอียดกําหนดของแบบรูปและขอกําหนดของสัญญา เพื่อใหไดอาคารท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานตรงตามวัตถุประสงค ประกอบไปดวยสามสวนคือ มาตรฐาน เกณฑการประเมินและรายการ

ตรวจสอบ เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับผูกํากับติดตามตรวจสอบ (Auditor) และหนวยรับตรวจ ทราบถึงวิธีการ

และขั้นตอนการติดตามระบบการดําเนินงานการกอสรางอาคารและประเมินผลเปนระยะๆ อันเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอหนวยรับตรวจคือ หนึ่ง เพื่อสะทอนใหหนวยรับตรวจมองเห็นการดําเนินงานบริหาร

สัญญากอสรางของตน การปรับปรุงระบบการบริหารงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการดําเนินงาน ลด

ประเด็นปญหาหรือขอขัดของของการดําเนินการบริหารสัญญากอสราง สอง เพ่ือรายงานตอผูบริหาร

ระดับสูง นําไปสูการพัฒนาระบบหรือกระบวนการบริหารสัญญา การกํากับควบคุมการกอสรางเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกตองตามระเบียบ/คําสั่งของทางราชการ และหลักเกณฑทางวิชาชีพที่เก่ียวของ เปน

ตน สาม ลดจุดออนและปดชองโหวของการบริหารงานกอสราง  อันเปนการบริหารจัดการกํากับดูแลท่ีดี 

(Good Governance) และมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency)  สี่ ไดอาคารที่มีคุณภาพ  

กองแบบแผน หวังเปนอยางยิ่งวามาตรฐานฉบับนี้ จะสงผลท่ีดีตอคุณภาพอาคาร และเปน

จุดเริ่มตนของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสัญญาจางงานกอสรางตอไป  

 

กองแบบแผน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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สารบัญ 
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กฎหมายและมาตรฐานอางอิง       ๔ 

บทนํา          ๕ 

หมวด ๑ นิยาม        ๖ 

 หมวด ๒ มาตรฐานและเกณฑกําหนด     ๑๑ 

มาตรฐานการปฏิบัติตามระเบียบราชการ    ๑๒ 

  มาตรฐานประสิทธิภาพ การกํากับ ควบคุม    ๑๓ 

  มาตรฐานประสิทธิผล การดําเนินการ    ๑๖ 

 หมวด ๓ เกณฑการประเมิน      ๑๗ 

แนวทางการพิจารณาคะแนนการตรวจประเมิน   ๑๘ 

หมวด ๔ รายการตรวจสอบการดําเนินงาน     ๒๓ 

วิธีปฏิบัติงาน การตรวจสอบการดําเนินงาน     ๒๘ 

แบบฟอรมขอมูลหนวยรับตรวจ      ๓๒ 
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กฎหมายและมาตรฐานอางอิง 

๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ และ
กฎหมายที่เก่ียวของ 

๒. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายที่
เก่ียวของ 

๓. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายที่เก่ียวของ 
๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๕. คูมือแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับงานกอสราง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๗. มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๘. คูมือรายการกํากับการควบคุมงานกอสรางใหมีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๗ กองแบบแผน กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ 
๙. คูมือการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๐. มาตรฐานและขอกําหนดทางวิชาชีพที่เก่ียวของ 
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บทนํา 

มาตรฐาน การกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานกอสรางอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข 

ขอบขาย “มาตรฐาน การกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานกอสรางอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข” 

๑. ไมเก่ียวของหรือซ้ําซอนกับการตรวจสอบภายใน ของระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข  
๒. เพ่ือใชในราชการกระทรวงสาธารณสุข  
๓. เพ่ือใชกับสัญญาแบบจางเหมางานกอสราง  

วัตถุประสงคคูมือ “มาตรฐาน”คือ 

1. กําหนดนิยามและมาตรฐาน “การกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานกอสรางอาคารและสภาพแวดลอม

สาธารณสุข” (หมวดที่ ๑ – ๒) 

2. กําหนดเกณฑการประเมินและแนวทางการประเมิน (หมวดที่ ๓) 

3. กําหนดรายการตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit Checklists) (หมวดที่ ๔) 

4. กําหนดวิธีการปฏิบัติ การตรวจสอบการดําเนินงาน 
 

วัตถุประสงค “การตรวจสอบ”คือ 

1. เพ่ือตรวจสอบ/ประเมินผล ระบบหรือกระบวนการหลักในการดําเนินงานบริหารสัญญาจางงาน

กอสรางตามมาตรฐาน/เกณฑที่กําหนด 

2. เพ่ือสรุปผลการประเมิน ใหขอสังเกต ขอคิดเห็นและ/หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขระบบการ

ดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการของสวนราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายท่ีกําหนด 

คุณสมบัติเจาหนาที่ตรวจสอบ 

๑. เปนผูท่ีมีความเท่ียงธรรม 
๒. เปนผูมีความรู ทักษะ ความสามารถและรอบรูในวิชาชีพที่เก่ียวของ 
๓. เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ด ี
๔. เปนผูมีทักษะในการตรวจสอบหาความจริง 

กําหนดแนวทางการตรวจสอบการดําเนินงาน 

๑. ดานการปฏิบัติตามระเบียบราชการ (Compliance  Audit) 
๒. ดานประสิทธิภาพการกํากับควบคุมงานกอสราง (Efficiency Audit) 
๓. ดานประสิทธิผล (Effectiveness  Audit) 
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หมวด ๑ 

นิยาม 

“การตรวจสอบการดําเนินงาน” (Performance Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินงานของ

หนวยรับตรวจ ตามมาตรฐาน การกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานกอสรางอาคารและสภาพแวดลอม

สาธารณสุข การตรวจสอบมุงเนนเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา รวมถึงการแกไข

ปญหาและใหคําปรึกษาแนะนํา 

“หนวยรับตรวจ” หมายถึง โครงการกอสรางหรือสัญญาจางเหมางานกอสรางอาคารในสังกัดของกระทรวง

สาธารณสุข ที่เกิดขึ้นระหวางผูวาจาง(ภาคราชการ) ประกอบดวยตัวแทนที่เปนคณะกรรมการตรวจการจาง

และผูควบคุมงาน และผูรับจาง(ภาคเอกชน)  

“การตรวจสอบภายใน” (Internal Audit) หมายถึง กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเท่ียงธรรมและการ

ให คําปรึกษาอยางเปนอิสระซึ่งจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีข้ึนการ

ตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ (ที่มา :The 

Institute of Internal Auditors : IIA) 

“มาตรฐาน”(Standards)   หมายความวา ขอความระเบียบวิธี ขอบังคับ หรือเอกสารท่ีไดรับความ

เห็นชอบยอมรับตามแนวทางเฉพาะแหงกิจกรรม ถือเอาเปนหลักสําหรับเปรียบเทียบเกณฑกําหนด ซึ่งเปน

ตัวชี้วัดหรือบงชี้แนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จนบรรลุความสําเร็จสูงสุดของงาน 

“เกณฑ”  (Criteria)  หมายถึงระดับที่กําหนด หรือระดับอางอิงที่ถือวาเปนความสําเร็จของการดําเนินงาน

หรือผลท่ีไดรับมาตรฐาน  

ประสิทธิภาพ(Efficiency)  หมายถึง ความสามารถในการลดตนทุนหรือทรัพยากรตอหนวยของผลผลิตท่ีได

จากการดําเนินงานต่ํากวาท่ีกําหนดไวในแผน หรืออีกนัยหนึ่งประสิทธิภาพเปนการแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางตนทุน คาจางเหมาตามสัญญา หรือทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานจริง เปรียบเทียบ

กับผลผลิตหรือผลประโยชนท่ีไดรับ รวมกับแผนที่วางไว 

ประสิทธิผล (Effectiveness)  หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการใหไดผลผลิตบรรลตุามวัตถุประสงค

ที่วางไว  นอกจากจะพิจารณาถึงผลผลิตตามวัตถุประสงคแลวยังอาจขยายขอบเขตความครอบคลุมออกไป

ถึงผลลัพธและผลกระทบที่เก่ียวของ 

“อาคาร” หมายถึง สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาไปอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล 

โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมถึง
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สิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่งกอสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถัง

น้ํา ถนน ประปา และสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชนเครื่องปรับอากาศ ลิฟต ครุภัณฑ ฯลฯ  

“การกอสราง” หมายถึง การสรางสิ่งปลูกสรางอาคารขึ้นใหม และหมายความรวมถึง การดัดแปลง รื้อถอน 

ปรับปรุง ติดตั้ง ตอเติม อาคารหรืออุปกรณประกอบอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่นๆ 

“สถานท่ีกอสราง” หมายถึง บริเวณท่ีกําหนดใหกอสรางอาคารตามสัญญา 

“กรรมการตรวจการจาง”หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจางงานกอสราง จากผูวา

จาง การอํานวยการ การกํากับควบคุมการกอสราง และปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

สอดคลองตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

“การควบคุม” หมายถึง การติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งการเตรียมการ ระหวางการปฏิบัติงาน และผลการ

ปฏิบัติงาน วาเปนไปตามแผนหรือถูกตองตามขอกําหนดของสัญญาหรือไมหากมีปญหาสามารถดําเนินการ

เพ่ือแกไขไดทันทวงที 

“ผูควบคุมงาน” หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบการควบคุมดูแลการกอสราง จากผูวาจาง การ

สั่งการไดตามขอบเขตของอํานาจที่มี เปนผูใหคําแนะนํา เพ่ือใหการกอสรางถูกตองตามขอกําหนดของ

สัญญา ปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคบัของทางราชการ  สอดคลองตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวของ  

“รายละเอียด รายการประกอบแบบ Specification” หมายถึง ขอความชี้แจงรายละเอียดของแบบรูป

เก่ียวกับขอกําหนดในการกอสราง ชนิดวัสดุ คุณสมบัติ จํานวน ตลอดจนวิธีการกอสรางหรือมาตรฐานที่ใช

กํากับการกอราง เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแบบแปลนหรือตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

“แบบ แบบรูป แบบรูปสัญญา แบบกอสราง Drawing” หมายถึง แผนภาพเขียน แผนภาพลายเสน 

ภาพถาย ภาพ 3 มิติ แสดงองคประกอบในการกอสรางอาคาร  แบบแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยายสวน

ตางๆ รายละเอียดขอกําหนดประกอบแบบแสดงสวนสําคญัที่ใชในการกอสราง 

“แบบรูปขยายรายละเอียด Shop Drawing”หมายถึง แบบรูปที่แสดงและรายละเอียดบางสวน หรือ

ทั้งหมดของงานที่กําลังจะดําเนินการกอสราง จัดทําข้ึนกอนการกอสราง เพ่ือใชเปนแบบรูปสําหรับการ

กอสรางจริง แสดงแบบรูปหรือแบบขยายในกรณีที่แบบรูปฉบับสัญญาไมแสดงรายละเอียดที่ครบถวน

ชัดเจน แสดงแบบรูปงานกอสรางที่ซอนทับกับงานระบบตางๆท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือแคตตาลอค

ผลิตภัณฑ ที่แสดงภาพ/รายละเอียดการติดตั้ง  เพ่ือผูที่เก่ียวของทุกฝายมีความเขาใจในแบบรูปที่ถูกตอง

เดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงคของแบบรูปฉบับสัญญา หรือเพื่อแสดงแบบรูปในการแกไขปญหาแบบรูป

สัญญาท่ีขัดแยง หรือแสดงแบบรูปตามขอตกลงแนบทายสัญญาที่ทําขึ้นภายหลัง หรือแสดงแบบรูปหรือ

แบบขยายเพ่ือใหผูวาจาง คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมการกอสราง ผูรับจางและผูเก่ียวของ มี

ความเขาใจถูกตองตรงกัน กอนการกอสราง  
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คําอธิบาย Shop Drawing เพิ่มเติม 
การพิจารณาวากรณีใดตองมีหรือควรมีแบบ Shop Drawing กรณีที่แบบรูป หรือขอกําหนดในแบบรูป 
สัญญามิไดกําหนดใหดําเนินการอยางใด การดําเนินการหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูมีหนาที่กําหนด
หรือสั่งการตามขอกําหนดของสัญญา ใหผูรับจางดําเนินการ เชนการจัดทําแผนงาน การทําแบบ Shop 
Drawing การพิจารณาวัสดุ การตรวจ/ทดสอบงาน/วัสดุ  หรืออ่ืนๆ โดยมีเกณฑ/แนวทางการพิจารณาดังนี ้
 

ขนาด/ประเภทอาคาร แนวทางหลัก 
ในการดําเนินการ 

แนวทางรอง 
ในการดําเนินการ 

กลุมงานอาคารบริการ อาคารสนับสนุน อาคารพักอาศัย 
งานขนาดอาคารมูลคานอยกวา 20 ลานบาท) ไมดําเนินการ ตามความจําเปน 
งานขนาดอาคารมูลคา 20 – 40 ลานบาท  ตามความจําเปน -- 
งานขนาดอาคารมูลคา 40 ลานบาทข้ึนไป ดําเนินการ -- 
กลุมงานอาคารบําบัดรักษา และที่ยุงยากซับซอน (เชน OPD. OR. ER. ICU. CCU. X-Ray สูติ ผูปวย กายภาพ ระบบฯ อื่นๆ) 
งานขนาดอาคารมูลคานอยกวา 10 ลานบาท) ไมดําเนินการ ตามความจําเปน 
งานขนาดอาคารมูลคา 10 – 20 ลานบาท  ตามความจําเปน -- 
งานขนาดอาคารมูลคา 30 ลานบาทข้ึนไป ดําเนินการ -- 

งานอาคารอื่นๆ หรือ อาคารการกอสรางเทคนิคพิเศษ ( รังสีมะเรง็ อาคารจอดรถ อาคารงานระบบฯ อื่นๆ) 

งานอาคารขนาดใหญ หรืออาคารสูง หรืออาคารเทคนิคพิเศษ ดําเนินการ -- 
งานติดตั้งเครื่องมืออุปกรณในวิชาชีพตางๆ ตามความจําเปน -- 
งานที่ผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจางไมมีความรู

เพียงพอในวิชาชีพ หรือเทคนิคพิเศษ 
ดําเนินการ -- 

ตาราง  เกณฑ/แนวทางการพิจารณาของผูมีหนาที่กําหนดหรือสั่งการ ใหผูรับจางดาํเนินการจัดทําแบบ Shop Drawing 
 

งานที่กฎหมายอ่ืนๆมีขอกําหนดใหดําเนินการ อาทิ งานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทํางาน ผูมี
หนาที่กํากับหรือผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจางควรสั่งใหดําเนินการ เชน  

 การจัดทําแผนงานการกอสรางหลัก แผนงานยอย แผนงานดานความปลอดภัย เพ่ือทําใหแบบ 
Shop Drawing สามารถใชงานไดอยางสมบูรณมากข้ึน 

 การใหจัดทํา/รับรองแบบ Shop Drawing และการติดตั้งแนวปองกันดินของงานชั้นใตดินโดย
วิศวกรวิชาชีพ  

 การจัดทํา/รับรองแบบ Shop Drawing และการประกอบติดตั้งนั่งรานค้ํายันภายนอกอาคาร 
สําหรับอาคารสูงโดยวิศวกรวิชาชีพ 

 การจัดทํา/รับรองแบบ Shop Drawing และการประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กที่มีความกวาง
มากกวา 30 เมตร โดยวิศวกรวิชาชีพ  

 การทดสอบ/การรับรองผลการทดสอบวัสดุ ดานความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย โดยวิศวกรวิชาชีพ 
 การขออนุมัติใชวัสดุ/อุปกรณ/เครื่องจักรกลที่เห็นวางานสวนนั้นๆมีความสําคัญ หรือมีขอบังคับ

ตามกฎหมายอ่ืน เชนไมแบบสําหรับงานเปลือยผิว ,ลวดแรงดีงสูง ,เครื่อง Generator ,Water 
Pump ,การติดตั้ง Tower Crane ,Gondolar ,Passenger Lift ,Material Hoist 

 แบบ Shop Drawing งานสถาปตยกรรม และงานวิชาชีพตางๆ 
 เปนตน 
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งานในลักษณะดังตัวอยาง แมบางรายการจะเปนงานติดตั้งใชงานชั่วคราว แตหากเกี่ยวของกับความ
ปลอดภัย ก็เห็นควรใหมีการจัดทําแผนงาน ประกอบแบบ Shop Drawing แบบขยาย การขออนุมัติวัสดุ 
และรับรองการประกอบติดตั้งงานดังกลาวโดยวิศวกรและ/หรือควรมีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจการ
จางเพ่ือทราบ หรือผูเก่ียวของตามที่กฎหมายกําหนด หรือพิจารณาใหความเห็นกอนดําเนินการตอไป  

“แบบรูปการกอสรางจริง As-Built Drawing” หมายถึง แบบที่แสดงแบบรูป ตามที่ไดดําเนินการกอสราง

แลวเสร็จตามสภาพความเปนจริง รายละเอียดที่ควรมี อาทิ เลขที่เอกสารที่ไดรับการอนุมัติ ชื่อผลิตภัณฑ 

รายละเอียดของวัสดุ/อุปกรณ การติดตั้ง การใชงาน อ่ืนๆ เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการตรวจการจาง 

และเพ่ือใหผูวาจางใชสําหรับการบํารุงรักษาอาคารตอไป 

“แผนงานกอสราง” การวางแผนงานกอสราง ( Construction planning and scheduling) หมายถึง การ

กําหนดข้ันตอนวิธีการกอสราง หรือแผนในการปฏิบัติงาน การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานกอสรางและ

การจัดลําดับความสําคัญของงานกอสรางที่จะดําเนินการกอนหรือหลังใหมีความสอดคลองและสัมพันธกัน 

หรือสอดคลองกับงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา เพ่ือใหโครงการกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีสัญญา

กําหนด ประกอบไปดวย 

“แผนงานหลัก”( Master projects schedule )หมายถึง แผนการในการปฏิบัติงาน การกําหนด

ระยะเวลาการดําเนินงานกอสรางและการจัดลําดับความสําคัญของงานกอสรางท้ังโครงการ การ

ดําเนินการกอนหรือหลังใหมีความสอดคลองและสัมพันธกันกับงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา ตาม

ระยะเวลาที่สัญญากําหนด 

“แผนงานยอย หรือแผนงานติดตั้ง”( Work schedule )  หมายถึง แผนงานท่ีแตกออกมาจาก

แผนงานหลัก เพ่ือขยายรายละเอียดลําดับขั้นตอนการทํางาน ทรัพยากรและชวงเวลาใหชัดเจนขึ้น 

เชนแผนงานกอสรางฐานราก แผนงานกอสรางคานพ้ืน คสล.แผนงานกออิฐฉาบปูน แผนงานติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา อ่ืนๆ 

“ผังองคกร” (organization Chart) หมายถึง  ผังแสดงโครงสรางการบริหารจัดการงานกอสราง แสดงชื่อ/

ตําแหนง ผูรับผิดชอบ สายการบังคบับัญชา ลําดับการสั่งการ 

“การขออนุมัติวัสดุ” หมายถึง วัสดุ อุปกรณ จักรกล งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมระบบประกอบ

อาคาร งานสถาปตยกรรม งานมัณฑนศิลป และงานภูมิสถาปตยกรรม หรือวัสดุ อุปกรณ เทคนิคตางๆที่ใช

ในงานกอสรางอาคาร ที่ผูรับจางนําเสนอเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจการจางการพิจารณาการขออนุมัติกอน

การใชงาน การขอเทียบเทา การขอความคิดเห็น หรือเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติที่

สําคัญ อาทิ ชื่อผลิตภัณฑ รุน คุณสมบัติทางเทคนิค แบบขยาย แบบการติดตั้ง มาตรฐาน เอกสารการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากแบบรูปสัญญา เปนตน 
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“การตรวจผลงาน” หมายถึง การตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน การทดสอบ การทดลอง การสอบ

เทียบตามเกณฑหรือรายละเอียดขอกําหนด การตรวจผลงานตองมีการบันทึกเปนเอกสาร ภาพถาย(ควรมี) 

รายงานสรุป ถึงคุณสมบัติ การติดตั้ง ตําแหนง สถานสภาพการใชงานของชิ้นงาน อุปกรณ เครื่องจักรกล 

และสาระของงานที่ตรวจอยางชัดเจนวามีความถูกตอง ความสวยงาม การใชงาน ความมั่นคงแข็งแรง 

ปลอดภัย หรือสามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได เปนตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญาหรือไม และมี

รับรองรายงานการตรวจผลงาน ตามที่ขอตกลงกําหนด หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

“ความเสี่ยง” หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณที่ไมแนนอน และจะ

สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือ ลด

โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจและพันธกิจหลักขององคการ 

“เอกสาร” หมายถึง กระดาษ ที่มีขอความอักษร ภาพพิมพ ภาพถาย แบบ แผนผัง ขอมูล เปนตน เพ่ือใช

สําหรับสื่อสาร ขอตกลง บันทึก หรือเพ่ือใหเกิดความเขาใจอื่นใด เอกสารที่นาเชื่อถือ หมายถึง เอกสารท่ีมี

เนื้อหาสามารถสื่อสารใหเกิดความเขาใจ ตรงตามความตองการ มีการลงนามโดยผูเก่ียวของที่มีความ

นาเชื่อถือ หรือเพื่อแสดงใหเอกสารนั้นถูกตอง  อาทิ เอกสารและหนังสือราชการทุกประเภท บันทึกความ

เขาใจ เอกสารหรือบันทึก ท่ีมีขาราชการ เจาหนาที่ พนักงานราชการ กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน

กอสราง ฝายผูวาจาง ที่เก่ียวของลงนาม 
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หมวด ๒ 

มาตรฐานและเกณฑกําหนด 

โครงสราง มาตรฐาน การกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานกอสรางอาคารและสภาพแวดลอม
สาธารณสุข ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 

๑. มาตรฐานตามระเบียบราชการ  
๑.๑. หมวดกรรมการตรวจการจาง 
๑.๒. หมวดผูควบคุมงานกอสราง 

๒. มาตรฐานประสิทธิภาพการกํากับควบคุมงานกอสราง 
๒.๑. หมวดงานเตรียมงานกอสราง 
๒.๒. หมวดงานวิศวกรรมโยธา 
๒.๓. หมวดงานสถาปตยกรรม 
๒.๔. หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
๒.๕. หมวดงานวิศวกรรมไฟฟา 
๒.๖. หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๒.๗. หมวดงานมัณฑนศิลป 
๒.๘. หมวดงานภูมิสถาปตยกรรม 

๓. มาตรฐานประสิทธิผลการดําเนินการ 
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๑ มาตรฐาน 
การปฏิบัติตามระเบียบราชการ 

มาตรฐาน 

ขาราชการและเจาหนาที่ฝายราชการ ผูที่ไดรับคําสั่งราชการ ใหปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับสัญญา

จางงานกอสรางแบบจางเหมา ตองปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบราชการท่ีเกี่ยวของ  

คําอธิบาย 

ขาราชการ เจาหนาที่ฝายราชการ ท่ีไดรับมอบหมาย แตงตั้งใหเปน คณะกรรมการตรวจการจางและผู
ควบคุมงาน ตองปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพ่ิมเติม และตองปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดในสัญญาจาง 
 

  เกณฑกําหนด 
 

๑. หมวดกรรมการตรวจการจาง 
๑.๑. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน ทุก

สัปดาห 
๑.๒. ออกตรวจงานจาง ณ สถานทีก่อสราง ในกรณีที่พบขอขัดแยงหรือความไมถูกตอง 
๑.๓. ตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ และตรวจผลงานงวดสุดทาย ภายใน 5 วัน

ทําการ 
๑.๔. มีกรรมการตรวจการจางที่มีความรูตรงตามลักษณะงานกอสราง อยางนอย ๑ คน  
๑.๕. มีการประชมุคณะกรรมการตรวจการจาง เพ่ือพิจารณาและติดตามความกาวหนางานกอสราง 

 
๒. หมวดผูควบคุมงานกอสราง 

๒.๑. ตรวจกํากับและควบคุมงาน ณ สถานที่กอสราง 
๒.๒. จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห 
๒.๓. กําหนดสงมอบงานแตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญา

หรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ 
๒.๔. ตรวจสอบคําสั่ง ใหไปปฏิบัติงานจากหนวยงานตนสังกัดและคําสั่งแตงตั้งใหเปนผูควบคุมงานจาก

ผูวาจาง 
๒.๕. วุฒิการศึกษาผูควบคุมงาน ไมต่ํากวา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพดานการกอสรางหรือวิชาชีพ

ที่เก่ียวของ 
 
 

 
 



 
13      

๒ มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพการ กํากับ ควบคุม 

มาตรฐาน 

ระบบ กระบวนการกํากับควบคุมงานกอสราง เปนไปตามกระบวนการของการกํากับควบคุมงาน
กอสรางท่ีดี ตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

คําอธิบาย 

กระบวนการ ขั้นตอน การกํากับ การดําเนินงานควบคุมงานกอสรางเปนไปตามคูมือรายการกํากับการ
ควบคุมงานกอสรางใหมีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๗มาตรฐานการตรวจการจาง พ.ศ.๒๕๕๘  มาตรฐาน
การกอสรางอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสัญญาจางและมาตรฐานวิชาชีพ
ที่เก่ียวของ ตามหมวดงานดังนี ้

๑. หมวดงานเตรียมงานกอสราง 
๒. หมวดงานวิศวกรรมโยธา 
๓. หมวดงานสถาปตยกรรม 
๔. หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
๕. หมวดงานวิศวกรรมไฟฟา 
๖. หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๗. หมวดงานมัณฑนศิลป 
๘. หมวดงานภูมิสถาปตยกรรม 

เกณฑกําหนด 
 

๑. หมวดงานเตรียมงานกอสราง 
๑.๑. ประชุมชี้แจงผูรับจางใหทราบถึงรายละเอียดของสัญญา ข้ันตอนการกอสราง ระเบียบของทาง

ราชการ มาตรการความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวของ  
๑.๒. การเตรียมพื้นที่และตรวจสอบผงั กอนการดําเนินการ 
๑.๓. ตําแหนงที่ตั้งอาคาร ระดับอางอิง ± 0.00 ใหถูกตองตามขอกําหนดของสัญญา 
๑.๔. สํานักงานชั่วคราว หองน้ํา ปายชื่อโครงการ รั้วชั่วคราวตามขอกําหนดของสัญญา 
๑.๕. การจัดทําแผนงานกอสรางหลัก  สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

๒. หมวดงานวิศวกรรมโยธา 

๒.๑. มีรายงานผลการเจาะสํารวจดินและเอกสารที่เก่ียวของกับวิศวกรรมฐานราก(ขออนุมัติใชเสาเข็ม 
ระเบียนเสาเข็ม การทดสอบการรับน้ําหนักเสาเข็ม การทดสอบความสมบูรณเสาเข็ม การขอ
อนุมัติใชคอนกรีตเสาเข็มเจาะ) 

๒.๒. มีแบบ Shop Drawing แบบขยายสําหรับการกอสราง งานวิศวกรรมโยธา 
๒.๓. การขออนมุัต ิการใชวัสดุงานวิศวกรรมโยธา ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๒.๔. การตรวจสอบและทดสอบ วัสดุงานวิศวกรรมโยธา ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๒.๕. โครงสรางอาคาร ไดระยะตามพิกัด แนวดิ่งฉากและระดับอาคาร ถูกตองตามขอกําหนดของแบบ

รูปสัญญา 
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๓. หมวดงานสถาปตยกรรม 

๓.๑. มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing สําหรับการกอสราง งานสถาปตยกรรม 
๓.๒. การขออนมุัต ิการใชวัสดุงานสถาปตยกรรม ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๓.๓. การติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ งานสถาปตยกรรม สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๓.๔. ตรวจสอบและทดสอบการใชงาน วัสดุ อุปกรณงานสถาปตยกรรม ถูกตองตามขอกําหนดของ

แบบรูปสัญญา 

๓.๕. งานสถาปตยกรรม ไดระยะ ตําแหนงตามพิกัด แนวดิ่งฉากและระดับอาคาร ถูกตองตาม
ขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

๔. หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๔.๑. มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing แบบขยายสําหรับการกอสราง งานระบบวิศวกรรม
สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง 

๔.๒. การขออนุมัติ การใชวัสดุ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ถูกตองตาม
ขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

๔.๓. ตําแหนง การติดตั้งปลายทอเพ่ือรองรับอุปกรณงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง 
ระยะทางดิ่งและทางราบ สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

๔.๔. การติดตั้ง อุปกรณสําหรับยึด แขวน และระดับเอียงลาดงานทอระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและ
ระบบดับเพลิง สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

๔.๕. การตรวจสอบและทดสอบ การใชงานวัสดุ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบ
ดับเพลิง ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

๕. หมวดงานวิศวกรรมไฟฟา 

๕.๑. มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing แบบขยายสําหรับการกอสราง งานระบบวิศวกรรมไฟฟา
และสื่อสาร 

๕.๒. การขออนุมัติ การใชวัสดุ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร ถูกตองตามขอกําหนด
ของแบบรูปสัญญา 

๕.๓. ตําแหนง แนวทอ กลองไฟฟาที่รอเชื่อมตออุปกรณ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร
สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

๕.๔. การติดตั้ง วัสดุสําหรับยึด แขวน งานทอ รางเดินสายไฟฟา งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร
สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

๕.๕. การตรวจสอบและทดสอบการใชงานวัสดุ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร ถูกตอง
ตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

๖. หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล 

๖.๑. มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing แบบขยายสําหรับการกอสราง งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล  
๖.๒. การขออนุมัติ การใชวัสดุ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ถูกตองตามขอกําหนดของแบบ

รูปสัญญา 
๖.๓. ตําแหนง แนวทอ ปลายทอที่รอเชื่อมตออุปกรณ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล สอดคลอง

ตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
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๖.๔. การติดตั้งวัสดุ สําหรับยึด แขวน งานทอ งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล สอดคลองตามขอกําหนด
ของแบบรูปสัญญา 

๖.๕. การตรวจสอบและการทดสอบการติดตั้งวัสดุ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ถูกตองตาม
ขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

๗. หมวดงานมัณฑนศิลป 

๗.๑. มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing แบบขยายสําหรับการติดตั้งงานมัณฑนาการ  
๗.๒. การขออนุมัตใิชวัสดุอุปกรณงานมัณฑนาการ ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๗.๓. ตําแหนง งานระบบที่เก่ียวของกับงานมัณฑนาการ ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๗.๔. การติดตั้ง งานมัณฑนาการ ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๗.๕. การตรวจสอบและการทดสอบใชงาน รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในงานมัณฑนาการ ถูกตอง

ตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๘. หมวดงานภูมิสถาปตยกรรม 

๘.๑. มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing งานภูมิสถาปตยกรรมรูปแบบ แบบขยายและรายละเอียด
พืชพรรณ 

๘.๒. การปรับระดับพื้นที่ ดานภูมิสถาปตยกรรม สอดคลอง ตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๘.๓. การขออนุมัติ การใชวัสดุอุปกรณงานระบบที่เกี่ยวของและพืชพรรณ ถูกตองตามขอกําหนดของ

แบบรูปสัญญา 
๘.๔. ตําแหนง การตกแตงและติดตั้งงานระบบที่เก่ียวของและงานภูมิสถาปตยกรรม สอดคลองตาม

ขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๘.๕. การตรวจสอบและการทดสอบ งานระบบที่เก่ียวของและงานภูมิสถาปตยกรรม ถูกตองตาม

ขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
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๓ มาตรฐาน 
ประสิทธิผลการดําเนินการ 

มาตรฐาน 

ผลการดําเนินการตามสัญญาจางงานกอสราง ถูกตองตรงตามแบบรูปและขอกําหนดของสัญญา 

คําอธิบาย 

ผลการดําเนินการ มีประสิทธิผลพิจารณาไดจากงวดงานที่ผานการตรวจการจาง งานเรียบรอยถูกตรงตาม
แบบรูปและขอกําหนดของสัญญา มีเอกสารประกอบการตรวจการจางตามงวดงานและสามารถดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จทันตามขอกําหนดของสัญญา 

 

เกณฑกําหนด 
๑. กระบวนงานตรวจการจางเปนไปตามระเบียบราชการ 
๒. ผลการตรวจการจางงวดงานและระยะเวลาในการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานหลักหรือ

สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๓. เอกสารประกอบการตรวจการจางงวดงาน สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
๔. การประชุมติดตามความกาวหนางานกอสราง การแกไขปญหา หรือแบบรูป ถูกตองตามระเบียบ

ราชการ 
๕. สถานท่ีกอสรางมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีด ี
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หมวด ๓ 

เกณฑการประเมิน 

ผลจากการสรุปคํานวณคะแนนในแตละหมวด และสรุปวิเคราะหคะแนนการประเมินผลในภาพรวมมี
เกณฑการประเมินผล ดังนี ้

  คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  เกณฑการดําเนินงานระดับดีมาก 

  คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง  เกณฑการดําเนินงานระดับด ี

คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง  เกณฑการดําเนินงานระดับพอใช 

  คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  เกณฑการดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  เกณฑการดําเนินงานตองแกไขเรงดวน 

 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  ระดับดีมากมีการปฏิบัติตรงตามเกณฑกําหนด  การดําเนินงานมี
รายละเอียดหลักที่สําคัญและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวของ ครบถวน รอยละ 90-100% สงผลตอการ
ดําเนินงานที่ดี มีเอกสารราชการหรือเอกสารท่ีนาเชื่อถือยืนยัน รอยละ 90-100% ระดับคะแนนขึ้นอยูกับ
ความครบถวน ถูกตองของเกณฑและเอกสาร  

คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง  ระดับดมีีการปฏิบัติตามเกณฑกําหนด การดําเนินงานมีรายละเอียดหลัก
ที่สําคัญและรายละเอียดอ่ืนที่เก่ียวของ พอสมควร รอยละ 70-90% ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานมี
เอกสารราชการหรือเอกสารที่นาเชื่อถือ หรือผูใหขอมูลที่นาเชื่อถือยืนยัน รอยละ ๗0-๙0% ระดับคะแนน
ขึ้นอยูกับความครบถวน ถูกตองของเกณฑและเอกสาร  

คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง  ระดับพอใช มีการปฏิบัติตามเกณฑกําหนด การดําเนินงานมี
รายละเอียดหลักที่สําคัญ พอสมควร รอยละ 50-70% ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานมีเอกสารราชการ
หรือเอกสารท่ีนาเชื่อถือหรือผูใหขอมูลที่นาเชื่อถือยืนยัน รอยละ ๕0-๗0%  ระดับคะแนนขึ้นอยูกับความ
ครบถวน ถูกตองของเกณฑและเอกสาร  

คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  ตองปรับปรุง มีการปฏิบัติตามเกณฑกําหนด การดําเนินงานมี
รายละเอียดหลักที่สําคัญ นอย รอยละ 30-50% มีผลกระทบตอการดําเนินงานบาง ไมรายแรง มีเอกสาร
ราชการหรือเอกสารที่นาเชื่อถือหรือผูใหขอมูลถือยืนยัน รอยละ ๓0-๕0%  ระดับคะแนนข้ึนอยูกับความ
ครบถวน ถูกตองของเกณฑและเอกสาร  

คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  ตองแกไขเรงดวน ไมมีการปฏิบัติตามเกณฑกําหนด หรือนอยมาก มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานรายแรง มีเอกสารราชการหรือเอกสารที่นาเชื่อถือนอยกวา รอยละ ๓๐ หรือไม
มผีูใหขอมูลที่นาเชื่อถือยืนยัน ระดับคะแนนขึ้นอยูกับความเสียหายที่พบ หรืออาจทําใหเกิดขึ้น 

ไมคิดคํานวณคะแนนกรณี ทีผู่ตรวจสอบพิจารณาวาไมมีงาน หรือไมจําเปนตองมีงานท่ีเกี่ยวของกับ
เกณฑที่กําหนด 
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แนวทางการพิจารณาคะแนนการตรวจประเมิน 

แนวทางการพิจารณาคะแนนการตรวจประเมินแบบกอสราง แบบ Shop Drawing รวมถึง 

แบบแกไขเปลี่ยนแปลง แบบขยายตางๆ 

การดําเนินงานและเอกสารสําคัญที่ควรพิจารณาเปนแนวทางในการดําเนินการตรวจสอบ ดังนี ้ 

๑. มีแบบกอสราง สัญญาและเอกสารประกอบแบบ ฉบับคูสัญญา หรือสําเนาจากฉบับคูสัญญา 
ครบถวน มีสภาพที่พรอมใชงานในสถานที่กอสราง 

๒. มีแบบ Shop Drawing ที่ตองใชสําหรับกอสรางในชวงเวลาที่ผูตรวจประเมินกําลังตรวจสอบงาน
กอสรางในงวดงานขณะนั้นหรืองวดงานกอนหนานั้น มีแบบ Shop Drawing ตามความจําเปน ท่ี
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน ครบถวน มีสภาพที่พรอมใช
งานในสถานที่กอสราง 

การพิจารณา  

สวนท่ีหนึ่ง การดําเนินงานมีรายละเอียดหลักที่สําคัญและรายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวของ คือมีแบบ
กอสรางสัญญาและเอกสารประกอบแบบ ฉบับคูสัญญา แบบแกไขเปลี่ยนแปลงจากฉบับคูสัญญาที่
มีมติคณะกรรมการตรวจการจางรับรอง แบบ Shop Drawing พรอมกอนการกอสรางจริง แบบ
ตางๆที่เก่ียวของกับงานกอสรางในชวงเวลาที่มีการตรวจประเมินขณะนั้น เปนตน มีสภาพพรอมใช
งานในสถานที่กอสราง ณ ที่สํานักงานสนาม มีจํานวนแบบครบถวนระดับรอยละ 90-100 เกณฑ
การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คะแนนจะอยูระหวาง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เปนตน หรือถาแบบที่
สําคัญ มีจํานวนนอยกวาที่ควรมี การพิจารณาใหคะแนน จะลดลงเปนลําดับตามเกณฑที่กําหนด 

สวนที่สอง เอกสารราชการหรือเอกสารที่นาเชื่อถือยืนยัน คือมีเอกสารราชการยืนยันวาแบบ 
Shop Drawing หรือแบบแกไขเปลี่ยนแปลงจากฉบับคูสัญญา เอกสารการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน ใหใชในการดําเนินการกอสราง หรือในกรณีที่แบบ 
Shop Drawing แสดงรายละเอียดขยายงานกอสรางงานหรืองานติดตั้งทั่วไปที่ไมซับซอนและไม
ขัดแยงกับแบบกอสรางฉบับสัญญา หรือไมเก่ียวของกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของ
อาคาร สามารถใชเอกสารบันทึกที่ผูควบคุมงานกอสรางลงนามรับทราบหรืออนุญาตใชให
ดําเนินการกอสรางได มีจํานวนเอกสารครบถวนระดับรอยละ 90-100 เกณฑการดําเนินงานอยู
ในระดับดีมาก คะแนนจะอยูระหวาง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เปนตน หรือถาเอกสารที่สําคัญหรือเอกสารที่
นาเชื่อถือ มีจํานวนนอยกวาที่ควรมี การพิจารณาใหคะแนน จะลดลงเปนลําดับตามเกณฑที่กําหนด 

 

แนวทางการพิจารณาตรวจประเมิน  การขออนุมัติ  รวมถึง การแกไขเปลี่ยนแปลง หรือการขอ
เทียบเทาวัสดุอุปกรณ  

การดําเนินงานและเอกสารสําคัญที่ควรพิจารณาเปนแนวทางในการดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้  

๑. เอกสารการแกไขเปลี่ยนแปลงจากแบบรูปฉบับสัญญา (ถามี) ที่ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบ  ในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณา 
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๒. การขอใชวัสดุ/อุปกรณ ท่ีเกี่ยวกับงานโครงสราง ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของ
อาคาร ที่ผานคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติ เชน ชนิดฐานรากเสาเข็ม เหล็กเสริม 
คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ ลวดเชื่อมโลหะ ลวดแรงดึงสูง(PC Wire) คอนกรีต ขอตอเหล็กเสริม นอต
แรงดึงสูง(High Tension Bolts) เปนตน 

๓. การขอใชวัสดุ/อุปกรณ จักรกล งานระบบประกอบอาคาร ที่มีรายละเอียดทางเทคนิค ที่ผาน
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติ เชน วัสดุอุปกรณงานระบบตางๆ ปมตางๆ ระบบทํา
ความเย็น ลิฟต ระบบแจงเพลิงไหม ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟา ชุดควบคุมระบบตางๆ ระบบความ
ปลอดภัยตางๆ เปนตน รวมถึงการขอติดตั้งอุปกรณ จักกล ชั่วคราวที่ใชในการกอสราง ตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน ปนจั่นยกวัสดุกอสราง ลิฟตชั่วคราว เปนตน 

๔. การขอใชวัสดุอุปกรณ ท่ีเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป ภูมิสถาปตยกรรม หรืออื่นๆที่
แบบรูปสัญญากําหนด ที่ผานคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติ หรือรับทราบเชน สีทา
ผนัง กระเบื้องบุพื้น/ผนัง สุขภัณฑ วัสดุอุปกรณที่ไมไดกําหนดประเภท/รุนในแบบรูปสัญญา เชน 
พานพับ กุญแจ วงกบ/กรอบอลูมิเนียม เปนตน 

การพิจารณา 

สวนที่หนึ่ง การดําเนินงานมีรายละเอียดหลักทีส่ําคัญและรายละเอียดอ่ืนที่เก่ียวของ คือมีเอกสาร
การแกไขเปลี่ยนแปลงจากแบบรูปสัญญา(ถามี)  หรือมีการดําเนินการขอใช หรือเทียบเทาวัสดุ 
อุปกรณ จักกล หรืออ่ืนๆ ไดรับการอนุมัติกอนการดําเนินการกอสรางที่ผานมา หรือกอนการ
กอสรางงวดงานในขณะที่ดําเนินการตรวจประเมิน  มีจํานวนรายการวัสดุ อุปกรณ จักรกล หรือ
งานอ่ืนที่สําคัญที่ตองขอใช หรือเทียบเทา มีครบถวนระดับรอยละ 90-100 เกณฑการดําเนินงาน
อยูในระดับดีมาก คะแนนจะอยูระหวาง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เปนตน หรือถาการดําเนินการที่สําคัญ มี
จํานวนนอยกวาที่ควรมี การพิจารณาใหคะแนน จะลดลงเปนลําดับตามเกณฑที่กําหนด 

สวนที่สอง เอกสารราชการหรือเอกสารที่นาเชื่อถือยืนยัน คือมีเอกสารราชการยืนยันวาการ
ดําเนินการขอใช หรือเทียบเทา ผานการพิจารณาอนุมัติ หรือรับทราบจากคณะกรรมการตรวจการ
จาง หรือผูควบคุมงาน ใหใชกอนการดําเนินการกอสราง มีจํานวนเอกสารครบถวนระดับรอยละ 
90-100 เกณฑการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คะแนนจะอยูระหวาง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เปนตน 
หรือถาเอกสารท่ีสําคัญหรือเอกสารที่นาเชื่อถือ มีจํานวนนอยกวาที่ควรมี การพิจารณาใหคะแนน 
จะลดลงเปนลําดับตามเกณฑที่กําหนด 

 

แนวทางการพิจารณาตรวจประเมิน การตรวจสอบ รวมถึง การทดสอบ การทดลอง การสอบ
เทียบการใชวัสดุอุปกรณ จักรกล 

การตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน การทดสอบ การทดลอง การสอบเทียบตามเกณฑ หรือรายละเอียด
ขอกําหนด หรือตามหลักวิชาชีพที่ดี การตรวจผลงานตองมีการบันทึกเปนเอกสาร ภาพถาย(ควรมี) รายงาน
สรุป ถึงคุณสมบัติ การติดตั้ง ตําแหนง สถานสภาพการใชงานของชิ้นงาน อุปกรณ เครื่องจักรกล และสาระ
ของงานที่ตรวจอยางชัดเจนวามีความถูกตอง ความสวยงาม การใชงาน ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย หรือ
สามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไปได เปนตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญาหรือไม 
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การดําเนินงานและเอกสารสําคัญที่ควรพิจารณาเปนแนวทางในการดําเนินการตรวจสอบ ดังนี ้

๑. มีการดําเนินงานและเอกสารรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ งานวิศวกรรมโยธา จาก
หนวยราชการ หรืองานที่นาเชื่อถือ หรือเอกสารรับรองระบบติดตั้งหรือคุณสมบัติของวัสดุที่
เก่ียวกับการกอสรางงานในงวดงานนั้นๆ หรืองวดงานที่ผานมา เชน ชนิดฐานรากเสาเข็ม เหล็ก
เสริม คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ ลวดเชื่อมโลหะ ลวดแรงดึงสูง(PC Wire) คอนกรีต ขอตอเหล็กเสริม 
นอตแรงดึงสูง(High Tension Bolts) ระบบกําจัดปลวก เปนตน 

๒. มีการดําเนินงานและเอกสารรายงาน การตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน การทดสอบ การ
ทดลอง การสอบเทียบตามเกณฑหรือรายละเอียดขอกําหนด ของงานระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคาร สถาปตยกรรม งานมัณฑนศิลปและงานภูมิสถาปตยกรรม ผลการตรวจตองมีการบันทึกเปน
รายงาน ภาพถาย(ควรมี) และการรับรองการผล ที่ถูกตองตามวิชาชีพ เชน วัสดุอุปกรณงานระบบ
ตางๆ ปมตางๆ ระบบทําความเย็น ลิฟต ระบบแจงเพลิงไหม ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟา ชุด
ควบคุมระบบตางๆ ระบบความปลอดภัยตางๆ เปนตน รวมถึงเอกสารรับรองการติดตั้ง การใชงาน
อุปกรณ จักกล ชั่วคราวท่ีใชในการกอสราง ตามที่กฎหมายกําหนด เชน ปนจั่นยกวัสดุกอสราง 
ลิฟตชั่วคราว เปนตน 

๓. มีการดําเนินงานและรายงานการตรวจสอบการใชงาน อาทิ โคมไฟแสงสวางลอยตัว การใชงาน
เปด/ปดประตูหนาตาง การใชงานครุภัณฑและอุปกรณประกอบ การตรวจสอบครุภัณฑลอยตัว 
การทดลองใชงานอุปกรณใชงานคนไข ( Secondary Equipment ) ของระบบจายกาซทางการ
แพทย เปนตน ใหมีรายงานผลการตรวจสอบการใชงาน ที่ไดรับการยืนยันโดยผูควบคุมงาน วามี
การตรวจสอบจริง 

การพิจารณา 

สวนที่หนึ่ง การดําเนินงานมีรายละเอียดหลักที่สําคัญและรายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวของ คือมี
ดําเนินการตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน การทดสอบ การทดลอง การสอบเทียบตามเกณฑ 
หรือรายละเอียดขอกําหนด หรือตามหลักวิชาชีพท่ีดี วัสดุ อุปกรณ จักกล หรืออื่นๆ ในงวดงานที่
ผานมา หรือในระหวางการตรวจประเมิน มีการดําเนินการตรวจสอบที่สําคัญครบถวนระดับรอยละ 
90-100 เกณฑการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คะแนนจะอยูระหวาง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เปนตน 
หรือถาการดําเนินการที่สําคัญ มีจํานวนนอยกวาที่ควรมี การพิจารณาใหคะแนน จะลดลงเปน
ลําดับตามเกณฑที่กําหนด 

สวนท่ีสอง เอกสารราชการหรือเอกสารที่นาเชื่อถือยืนยัน คือมีรายงานผลดําเนินการตรวจสอบ 
การตรวจวัด การพิสูจน การทดสอบ การทดลอง การสอบเทียบตามเกณฑ หรือรายละเอียด
ขอกําหนด หรือตามหลักวิชาชีพที่ด ีผานการพิจารณาอนุมัติ หรือรับทราบจากคณะกรรมการตรวจ
การจาง หรือผูควบคุมงาน ในงวดงานที่ผานมา หรือในงวดงานระหวางการตรวจประเมิน มีจํานวน
เอกสารครบถวนระดับรอยละ 90-100 เกณฑการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คะแนนจะอยู
ระหวาง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เปนตน หรือถาเอกสารที่สําคัญหรือเอกสารท่ีนาเชื่อถือ มีจํานวนนอยกวา
ที่ควรมี การพิจารณาใหคะแนน จะลดลงเปนลําดับตามเกณฑที่กําหนด 

อธิบายเพิ่มเติม หากเปนการทดสอบสําคัญ อาทิ การทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ระบบ
แจงเพลิงไหม ระบบดับเพลิง ลิฟต ระบบเรียกพยาบาล ระบบสูบน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบ
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ไฟฟากําลัง เปนตน เอกสารรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว ตองจัดทําและรับรองโดยผูรับจาง 
หรือตัวแทนวิชาชีพท่ีมีคุณวุฒิตามที่กําหมายกําหนด และรับทราบผลการทดสอบหรือยืนยันวามี
การทดสอบ โดยกรรมการจรวจการจาง หรือตัวแทนวิชาชีพของคณะกรรมการตรวจการจาง หรือ
ผูควบคุมงาน  

หากเปนการทดสอบที่ไมสําคัญ อาทิ การทดสอบโคมไฟแสงสวาง แรงดันน้ําในเสนทอ อุปกรณ
ไฟฟาทั่วไป สุขภัณฑ ประตูหนาตาง เปนตน เอกสารรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว ตองจัดทํา
และรับรองโดยผูรับจาง และรับทราบผลการทดสอบหรือยืนยันวามีการทดสอบ โดยผูควบคุมงาน 

 

 

แนวทางการพิจารณาตรวจประเมิน ตําแหนง รวมถึง การติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ จักรกล 

ระดับเอียงลาดของทอระบายน้ําทิ้ง ตําแหนงปลายทอหรือปลายสาย ที่รอรับการติดตั้งอุปกรณขั้นตอนของ
งานสถาปตยกรรม อาทิ ปลั๊กไฟ สุขภัณฑ หัวฉีดน้ําดับเพลิง เปนตน ตองติดตั้งใหถูกตําแหนงตั้งแตงาน
โครงสรางหรืองานกออิฐ เพราะหากผิดตําแหนงแลวการแกไขเปนเรื่องท่ีทําไดยาก เสียเวลา และอาจทํา
ความเสียหายในบริเวณขางเคียง  

การพิจารณา 

สวนท่ีหนึ่ง การดําเนินงานมีรายละเอียดหลักที่สําคัญและรายละเอียดอ่ืนที่เก่ียวของ คือตําแหนง 
การติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ จักรกล งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เปนไปตามแบบรูปสัญญา 
แบบ Shop Drawing หรือรายละเอียดขอกําหนด หรือตามหลักวิชาชีพที่ดี การตรวจประเมินโดย
การเลือกสุมตรวจ ตําแหนงที่ตั้งของอุปกรณ จักรกล ตําแหนงที่ตั้งปลายทอรับ/จายน้ํา กลองไฟฟา 
ปลายทอระบบจายกาซทางการแพทย หรือปลายหัวรับ/จาย สําหรับอุปกรณ จักรกล ที่จะติดตั้ง
ภายหลัง  ตําแหนงที่ตั้งจุดแขวน จุดรองรับ จุดยืดเสนทอตางๆ Bust Duct เปนตน มีระยะหาง 
ระดับ ดิ่ง ฉาก หรือความเอียงลาด มีตําแหนงที่ถูกตองสอดคลองตามแบบรูปสัญญากําหนด ในงวด
งานท่ีผานมา หรือในงวดงานระหวางการตรวจประเมิน มีการดําเนินงานที่สําคัญครบถวนระดับ
รอยละ 90-100 เกณฑการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คะแนนจะอยูระหวาง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 
เปนตน หรือถาการดําเนินการท่ีสําคัญ มีจํานวนนอยกวาที่ควรมี การพิจารณาใหคะแนน จะลดลง
เปนลําดับตามเกณฑที่กําหนด 

สวนท่ีสอง เอกสารราชการหรือเอกสารที่นาเชื่อถือยืนยัน คือมีรายงานการตรวจสอบ ตําแหนง 
การติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ จักรกล รวมถึงรายงายผลการทดสอบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 
อาทิ รายงานการทดสอบแรงดันน้ําในเสนทอระบบสุขาภิบาล รายงานการทดสอบทอระบบ
ดับเพลิง รายงานการทดสอบสายไฟฟาที่ติดตั้งในรางหรือรอยทอไฟฟา รายงานผลการทดสอบทอ
ระบบปรับอากาศ เปนตน รายงานผลการทดสอบเปนไปตามแบบรูปสัญญา แบบ Shop Drawing 
หรือรายละเอียดขอกําหนด หรือตามหลักวิชาชีพที่ดี  โดยมีผูควบคุมงานลงนามยืนยันในรายงาน
วามีการทดสอบจริง หรือผูควบคุมงานบันทึกการตรวจสอบลงในบันทึกรายงานการกอสราง ในงวด
งานท่ีผานมา หรือในงวดงานระหวางการตรวจประเมิน มีจํานวนเอกสารครบถวนระดับรอยละ 
90-100 เกณฑการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คะแนนจะอยูระหวาง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เปนตน 
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หรือถาเอกสารท่ีสําคัญหรือเอกสารที่นาเชื่อถือ มีจํานวนนอยกวาที่ควรมี การพิจารณาใหคะแนน 
จะลดลงเปนลําดับตามเกณฑที่กําหนด 

แนวทางการพิจารณาตรวจประเมิน ตามเกณฑกําหนดอื่น ใหใชลักษณะแนวทางเดียวกันนี้ ในการ
พิจารณาใหคะแนน 
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หมวด ๔ 

รายการตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit Checklists) 

มาตรฐานการกํากับ ตรวจสอบ อาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ระดับ
คะแนน 

บันทึกความเห็น/
เอกสารประกอบ 

มี ไมม ี

มาตรฐานการปฏิบัตติามระเบยีบราชการ 
๑.หมวดกรรมการตรวจการจาง     
๑.๑.ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมท่ี
ผูควบคุมงานรายงาน ทุกสัปดาห 

    

1.2.ออกตรวจงานจาง ณ สถานที่กอสราง ในกรณีท่ีพบขอขัดแยงหรือ
ความไมถูกตอง 

    

๑.๓.ตรวจผลงานทีผู่รับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ ตรวจผลงาน
งวดสุดทายภายใน 5 วันทําการ 

    

๑.๔.มีกรรมการตรวจการจางท่ีมีความรูตรงตามลักษณะงานกอสราง 
อยางนอย ๑ คน 

    

๑.๕.มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจาง เพ่ือพิจารณาและติดตาม
ความกาวหนางานกอสราง 

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที.่......../........./......... 

๒.หมวดผูควบคุมงานกอสราง     
๒.๑.ตรวจกํากับและควบคุมงาน ณ สถานที่กอสราง 
 

    

๒.๒.จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปน
รายวัน พรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทราบทุกสัปดาห 

    

๒.๓.กาํหนดสงมอบงานแตละงวด ใหรายงานผลการปฏบัิติงานของผู
รับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ภายใน ๓ วันทําการนับแตวันถึงกําหนดน้ันๆ 

    

๒.๔.ตรวจสอบคําสั่ง ใหไปปฏิบติังานจากหนวยงานตนสังกัดและคําสั่ง
แตงตั้งใหเปนผูควบคมุงานจากผูวาจาง 

    

๒.๕.วุฒิการศึกษาผูควบคุมงาน ไมต่ํากวา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี
ดานการกอสรางหรือวิชาชีพที่เก่ียวของ 

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที.่......../........./......... 
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รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ระดับ
คะแนน 

บันทึก
ความเห็น/

เอกสารประกอบ มี ไมม ี

มาตรฐานดานประสิทธิภาพ การกํากับ ควบคมุ 
๑.หมวดการเตรียมงานกอสราง     
๑.๑.ประชุมชี้แจงผูรบัจางใหทราบถึงรายละเอียดของสญัญา ขั้นตอน
การกอสราง ระเบียบของทางราชการ มาตรการความปลอดภัย และ
กฎหมายที่เก่ียวของ 

    

๑.๒.การเตรียมพื้นที่และตรวจสอบผัง กอนการดําเนินการ     

๑.๓.ตําแหนงที่ตั้งอาคาร ระดับอางอิง ± 0.00 ใหถูกตองตามขอกําหนด
ของสัญญา 

    

๑.๔.สํานักงานช่ัวคราว หองน้ํา ปายช่ือโครงการ รั้วช่ัวคราวตาม
ขอกําหนดของสัญญา 

    

๑.๕.การจดัทําแผนงานกอสรางหลัก  สอดคลองตามขอกําหนดของ
แบบรูปสญัญา 

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที่......../........./......... 

๒.หมวดงานวิศวกรรมโยธา     
๒.๑.มีรายงานผลการเจาะสํารวจดินและเอกสารที่เก่ียวของกับ
วิศวกรรมฐานราก 

    

๒.๒.มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing แบบขยายสําหรับการ
กอสราง งานวิศวกรรมโยธา 

    

๒.๓.การขออนุมัติ การใชวัสดุงานวิศวกรรมโยธา ถูกตองตามขอกําหนด
ของแบบรูปสัญญา 

    

๒.๔.การตรวจสอบและทดสอบ วัสดุงานวิศวกรรมโยธา ถูกตองตาม
ขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๒.๕.โครงสรางอาคาร ไดระยะตามพิกัด แนวดิ่งฉากและระดับอาคาร 
ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที.่......./........../........ 

๓.หมวดงานสถาปตยกรรม     
๓.๑.มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing สําหรับการกอสราง งาน
สถาปตยกรรม 

    

๓.๒.การขออนุมัติ การใชวัสดุงานสถาปตยกรรม ถูกตองตามขอกําหนด
ของแบบรูปสัญญา 

    

๓.๓.การติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ งานสถาปตยกรรม สอดคลองตาม
ขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๓.๔.ตรวจสอบและทดสอบการใชงาน วัสดุ อุปกรณงานสถาปตยกรรม 
ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๓.๕.งานสถาปตยกรรม ไดระยะ ตําแหนงตามพิกัด แนวดิ่งฉากและ
ระดับอาคาร ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที่......../........./......... 
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รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ระดับ
คะแนน 

บันทึก
ความเห็น/

เอกสารประกอบ มี ไมม ี

มาตรฐานดานประสิทธิภาพ การกํากับ ควบคมุ 
๔.หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม     
๔.๑.มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing แบบขยายสําหรับการ
กอสราง งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง 

    

๔.๒.การขออนุมัติ การใชวัสดุ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล
และระบบดับเพลิง ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๔.๓.ตําแหนง การติดตั้งปลายทอเพื่อรองรับอุปกรณงานระบบ
วิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระยะทางดิ่งและทางราบ 
สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๔.๔.การติดตั้ง อุปกรณสําหรับยึด แขวน และระดับเอียงลาดงานทอ
ระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง สอดคลองตามขอกําหนด
ของแบบรูปสัญญา 

    

๔.๕.การตรวจสอบและทดสอบ การใชงานวัสดุ อุปกรณงานระบบ
วิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ถูกตองตามขอกําหนดของแบบ
รูปสัญญา 

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที.่......../......../......... 

๕.หมวดงานวิศวกรรมไฟฟา     
๕.๑.มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing แบบขยายสําหรับการ
กอสราง งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 

    

๕.๒.การขออนุมัติ การใชวัสดุ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมไฟฟาและ
สื่อสาร ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๕.๓.ตําแหนง แนวทอ กลองไฟฟาที่รอเชื่อมตออุปกรณ อุปกรณงาน
ระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสารสอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูป
สัญญา 

    

๕.๔.การติดตั้ง วัสดุสําหรับยึด แขวน งานทอ รางเดินสายไฟฟา งาน
ระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสารสอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูป
สัญญา 

    

๕.๕.การตรวจสอบและทดสอบการใชงานวัสดุ อุปกรณงานระบบ
วิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที.่......../......../......... 
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รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

ผลการ
ตรวจสอบ ระดับ

คะแนน 

บันทึก
ความเห็น/

เอกสารประกอบ มี ไมม ี

มาตรฐานดานประสิทธิภาพ การกํากับ ควบคมุ 

๖.หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล     
๖.๑.มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing แบบขยายสําหรับการ
กอสราง งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 

    

๖.๒.การขออนุมัติ การใชวัสดุ อุปกรณงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๖.๓.ตําแหนง แนวทอ ปลายทอที่รอเชื่อมตออุปกรณ อุปกรณงานระบบ
วิศวกรรมเครื่องกล สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๖.๔.การตดิตั้งวสัดุ สําหรับยึด แขวน งานทอ งานระบบ
วิศวกรรมเครื่องกล สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสญัญา 

    

๖.๕.การตรวจสอบและการทดสอบการติดตั้งวัสดุ อุปกรณงานระบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที่........./........./........ 

๗.หมวดงานมัณฑนศิลป     

๗.๑.มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing แบบขยายสําหรับการติดตั้ง
งานมัณฑนาการ 

    

๗.๒.การขออนุมัติใชวสัดุอุปกรณงานมัณฑนาการ ถูกตองตาม
ขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๗.๓.ตําแหนง งานระบบทีเ่กี่ยวของกับงานมัณฑนาการ ถูกตองตาม
ขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๗.๔.การติดตั้ง งานมัณฑนาการ ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูป
สัญญา 

    

๗.๕.การตรวจสอบและการทดสอบใชงาน รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ ที่
ใชในงานมัณฑนาการ ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที.่......../........./........ 

8.หมวดงานภูมิสถาปตยกรรม     
๘.๑.มีแบบกอสราง แบบ Shop Drawing งานภูมิสถาปตยกรรม
รูปแบบ แบบขยายและรายละเอียดพืชพรรณ 

    

๘.๒.การปรบัระดับพื้นที่ ดานภูมสิถาปตยกรรม สอดคลอง ตาม
ขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๘.๓.การขออนุมัติ การใชวัสดุอุปกรณงานระบบที่เก่ียวของและพืช
พรรณ ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสญัญา 

    

๘.๔.ตําแหนง การตกแตงและติดตั้งงานระบบที่เกี่ยวของและงานภูมิ
สถาปตยกรรม สอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

๘.๕.การตรวจสอบและการทดสอบ งานระบบที่เก่ียวของและงานภูมิ
สถาปตยกรรม ถูกตองตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที.่......../........./........ 
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รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ระดับ
คะแนน 

บันทึก
ความเห็น/

เอกสารประกอบ มี ไมม ี

มาตรฐานดานประสิทธิผล 
หมวดผลการดาํเนินการตามสัญญาจางงานกอสราง     
๑.กระบวนงานตรวจการจาง เปนไปตามระเบียบราชการ     
๒.ผลการตรวจการจางงวดงานและระยะเวลาในการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนงานหลักหรือสอดคลองตามขอกําหนดของแบบรูปสญัญา 

    

๓.เอกสารประกอบการตรวจการจางงวดงาน สอดคลองตามขอกําหนด
ของแบบรูปสัญญา 

    

๔.การประชุมตดิตามความกาวหนางานกอสราง การแกไขปญหา หรอื
แบบรูป ถูกตองตามระเบียบราชการ 

    

๕.สถานที่กอสรางมีความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ด ี

    

รวมคะแนนการประเมิน  วันที.่......./........./......... 

 

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล 

จํานวนหมวดที่ไดรับการตรวจ/ประเมิน  

รวมคะแนนประเมิน  

สรุปคะแนนการประเมินผล ณ วันที่........./........../.........  

หมายเหตุ : เนื่องจากแตละหนวยรับตรวจ มีสัญญาและความกาวหนาของการดําเนินงานที่ตางกันดังนั้น จํานวนหมวดที่
ไดรับการตรวจ/ประเมินจึงมีจํานวนที่แตกตางกัน การสรุปคะแนนการประเมินผล ใหคิดตามบริบทของการตรวจ/ประเมนิ/
วิเคราะหจริงของหนวยรับตรวจแตละแหงและแตละครั้ง 

๑ ............................................................................... ลงชื่อ 

................................................................................... ผูตรวจประเมิน/บนัทึกขอมูล(ตัวบรรจง) 

ตําแหนง .................................................................... 

๒ .............................................................................. ลงชื่อ 

.................................................................................. ผูตรวจประเมิน (ตัวบรรจง) 

ตําแหนง .................................................................... 

๓ .............................................................................. ลงชื่อ 

.................................................................................. หัวหนาผูตรวจประเมิน (ตัวบรรจง) 

ตําแหนง .................................................................... 
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วิธีปฏิบัตงิานการตรวจสอบการดําเนินงาน 

การตรวจสอบการดําเนินงานสามารถแบงไดเปน 2 ขั้นตอนที่สําคัญดังนี้   คือ  

๑. ขั้นตอนการประเมินตนเอง หนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการกอสราง สามารถ
กําหนดท่ีจะประเมินตนเองในเบ้ืองตน ตามเกณฑที่กําหนด โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
๑.๑. หนวยราชการเขารับการอบรมใหความรูเรื่อง “มาตรฐาน การกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน

กอสรางอาคารและสภาพแวดลอม” แกผูตรวจ ( Auditor) 
๑.๒. หนวยราชการสามารถแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน ที่ไมเกี่ยวของกับสัญญาจางงานกอสราง เพ่ือ

ประเมินตนเองในเบ้ืองตน 
๒. ขั้นตอนการตรวจประเมินโดยกองแบบแผน 

หนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการกอสราง สามารถเลือกที่จะใหกองแบบแผนเปน

ผูตรวจประเมิน 

วิธีปฏิบัติงานการตรวจสอบการดําเนินงาน 

๑. การวางแผน (Planning)  
๑.๑. กําหนดเปาหมาย  

กําหนดเปาหมายวาจะดําเนินการไปตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยรับตรวจใดบาง ในชวงวัน
เวลาใด เพื่อแจงใหหนวยรับตรวจทราบลวงหนา โดยพิจารณาขอมูลเบื้องตนวามีสัญญาใดบางท่ี
อยูระหวางดําเนินการ พิจารณาตามลําดับความสําคัญ 
๑.๑.๑. คัดเลือกหนวยรับตรวจตามนโยบายท่ีผูบริหารกําหนด  
๑.๑.๒. คัดเลือกตามความสําคัญของอาคาร ตามความสําคัญ ยุงยากซับซอนตามประเภทอาคาร

จากมากไปหานอย 
๑.๑.๓. มูลคางานกอสรางตามสัญญาของหนวยรับตรวจ จากมูลคามากไปหานอย 
๑.๑.๔. หนวยรับตรวจ ควรมกีารตรวจการจางไปแลวอยางนอย ๒ งวด 

๑.๒. วางแผนการตรวจสอบ 
๑.๒.๑. กําหนดวันทีด่ําเนินการและนัดหมายยังหนวยรับตรวจ 
๑.๒.๒. รวบรวมขอมูลเบื้องตน(แบบขอมูลหนวยรับตรวจ) เทาที่ดําเนินการไดอาทิ สําเนาสัญญา

จางงานกอสรางพรอมงวดงาน/งวดเงิน ความกาวหนาของงานกอสรางปจจุบัน ขนาด
พ้ืนที่อาคาร จํานวนชั้นรายชื่อคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานแผนที่การ
เดินทาง เปนตน หรือตามแบบฟอรมที่กําหนด 

๑.๒.๓. เตรียมเอกสารการประเมิน เอกสารบันทึกประเด็นปญหา/สาเหตุ/ขอตรวจพบ/
ขอสังเกต/ความเห็น 

๒. การปฏิบตัิงานตรวจสอบ (Examination)  
๒.๑. ตรวจสอบการดําเนินงานและประเด็นขอตรวจพบ/สาเหต ุ

๒.๑.๑. การขอเอกสารเบื้องตนจากหนวยรับตรวจ อาทิ  สํ าเนาสัญญา คําสั่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจการจาง คําสั่งแตงตั้งผูควบคุมงาน อ่ืนๆ 

๒.๑.๒. การสอบถาม ( Inquiry )ตามแบบประเมิน พรอมขอสําเนาเอกสารประกอบ 
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๒.๑.๓. การสุมตัวอยาง( Sampling )เชนการเลือกสุมตรวจงานกอสรางเพียงบางชั้นที่ผู
ตรวจสอบและหนวยรับตรวจมีความเห็นตรงกันวา สามารถใชเปนตัวแทนการตรวจงาน
นั้น 

๒.๑.๔. การสัมภาษณ( Interview )กําหนดตัวผูถูกสัมภาษณ โดยแจงใหผูถูกสัมภาษณทราบ
ลวงหนาในเรื่อง/ประเด็นหลักที่ผูตรวจสอบสนใจ จดบันทึกผลการสัมภาษณ 

๒.๑.๕. การสังเกตการณในการตรวจสอบ โดยใชดุลยพินิจของผูตรวจสอบจากประเด็นการ
ตรวจสอบที่กําหนดไวเชน การตรวจสอบโดยการสังเกตวาปริมาณงานกอสรางเปนไป
ตามแผนงานหลักหรือไม 

 
๒.๒. วิธีการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนนแตละหัวขอ 
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง การตรวจ/ประเมิน มีการดําเนินการ ระดับดีมาก 
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง การตรวจ/ประเมิน มีการดําเนินการ ระดับดี 
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง การตรวจ/ประเมิน มีการดําเนินการ ระดับพอใช 
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง การตรวจ/ประเมิน มีการดําเนินการ ตองปรับปรุง 
คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง การตรวจ/ประเมิน ไมมีการดําเนินการ ตองแกไขเรงดวน 

การคาํนวณคะแนน 
แตละหัวขอ ระดับคะแนนเต็มเทากับ ๕.๐๐  
รวมคะแนนแตละหัวขอ เปนคะแนนเฉลี่ยของแตละหมวดในมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม ๕.๐๐  
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกหมวด เปนคะแนนเฉลี่ยแตละมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม ๕.๐๐ 
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐาน สรุปเปนคะแนนประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม ๕.๐๐ 

 
ตัวอยาง ประเด็นการตรวจสอบที่ตองมี การดําเนินการตามความเห็นหรือดุลยพินิจผูตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ 
ระดับคะแนน บันทกึความเห็น/เอกสารประกอบ 

ม ี ไมมี 
√  ใหระดับคะแนน ตามผลการ

ตรวจ 
(คะแนน ๑.๕๑ – ๕.๐๐) 

เอกสารประกอบ หรือบันทึกภาพถาย
คําอธิบายประกอบคะแนน(หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน) 

 √ ใหระดับคะแนน ตามผลการ
ตรวจ 
(คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐) 

เอกสารประกอบ หรือบันทึกภาพถาย
ประเด็นปญหาคําอธิบายประกอบคะแนน
(หมายเลขเอกสารหลักฐาน) 
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ตัวอยาง ประเด็นการตรวจสอบที่ควรมีการดําเนินการ ตามความเห็นหรือดุลยพินิจผูตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
ม ี ไมมี 
√  ใหระดับคะแนน ตามผลการ

ตรวจ 
(คะแนน ๑.๕๑ – ๕.๐๐) 

เอกสารประกอบ หรือบันทึกภาพถาย
คําอธิบายประกอบคะแนน(หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน) 

 √ ไมใสระดับคะแนน ถาเห็นวา
ไมจําเปนตองมี 
 

ระบุเหตุผลยอวา ทําไมไมจําเปนตองม ีอาทิ 
บางประเด็นการตรวจสอบอาจไมมีการ
ดําเนินการ เชน งานขนาดเล็ก อาจไมมีการ
ทําShop Drawingใหจัดทําบันทึกคําอธิบาย
ละเอียดเปนเอกสารประกอบประกอบ 
(หมายเลขเอกสารหลักฐาน) 

 
๒.๓. รวบรวมหลักฐานกําหนดหมายเลขเอกสารหลักฐานใหตรงตามรายการตรวจสอบ 

๓. การรายงาน (Reporting)  
๓.๑. รายงานสรุป และคะแนนการประเมินผล 
๓.๒. เอกสารประกอบรายงานประกอบดวยรายการตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit 

Checklists) พรอมบันทึกความเห็นและเอกสารประกอบ (สําเนาหลักฐาน)โดยการบันทึก
ความเห็น ควรมีองคประกอบดังนี ้
๓.๒.๑. สิ่งที่ควรจะเปน (Criteria)  หมายถึงสิ่งที่ใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบกับสภาพที่

เกิดขึ้นจริงของโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งจะตองเปนเกณฑที่
ถูกตอง  และใช เปนหลักในการดํา เนินงานในเรื่องนั้น ๆ เชน ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมคูมือรายการกํากับการ
ควบคุมงานกอสรางใหมีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๗ กองแบบแผน มาตรฐานวิชาชีพ  
วัตถุประสงคโครงการ หลักวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ รวมไปถึงกฎหมายขอบังคับที่
เก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ  

๓.๒.๒. สิ่งท่ีเปนอยู (Condition)  หมายถึงขอเท็จจริงที่ผูตรวจไดคนพบและไดรับการตรวจสอบ
แนชัดแลววาถูกตอง มีขอมูลหลักฐานสนับสนุน  และเก่ียวของกับประเด็นขอตรวจพบที่
กําหนดไว  

๓.๒.๓. ผลกระทบ (Effects) หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการท่ีสิ่งที่เปนอยูแตกตางไปจากสิ่งที่ควร
จะเปน  แตการที่จะพิจารณาวาผลกระทบนั้นมีสาระสําคัญที่สมควรรายงานหรือไม
อาจจะพิจารณาจากความมากนอย ความถี่ของผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมไปถึงผลกระทบ
นั้นมีขอบเขตกวางไกลและมีระยะเวลาในการเกิดผลกระทบมากนอยเพียงใด  

๓.๒.๔. สาเหตุ (Cause) หมายถึงสิ่งที่ทําใหสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งท่ีเปนอยูแตกตางไปจากสิ่งที่ควร
จะเปน ซึ่งจะตองพิสูจนใหทราบแนชัดวาเปนสาเหตุที่แทจริงและมีความสําคัญ เพราะ
สาเหตุที่ตรวจพบอาจมีหลายประการ  

๓.๒.๕.  ขอเสนอแนะ (Recommendation) ควรสอดคลองและเปนเหตุเปนผลสนับสนุนซึ่งกัน
และกันกับสาเหตุและสิ่งที่ควรจะเปน  ลักษณะของขอเสนอแนะควรระบุใหชัดเจนวา
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อะไรที่ จํ า เปนตองดํ า เนินการ (what needs to be done) และใครคือผูที่ ตอง
ดําเนินการ (who should do it) ใชเวลาในการดําเนินการเทาไร โดยขอเสนอแนะ
มุงเนนที่ระบบหรือกระบวนงานมากกวาตัวบุคคลและขอเสนอแนะที่ดียังตองสามารถ
ปฏิบัติไดทันตอเหตุการณ(เชน สาเหตุของการตรวจพบปญหาวาผูควบคุมงานของผู
รับจางสั่งงานผิด ลักษณะคําแนะนําที่ดีคือ ควรมีการปรับปรุงการกํากับควบคุมงาน โดย
ใหผูรับจางแจงแผนการทํางานลวงหนาสองวัน และทุกเชากอนการปฏิบัติงาน) 

๔. การติดตามผล (Follow-up) 
การติดตามผล ควรดําเนินการติดตามผลการดําเนินการหนวยงานรับตรวจ ที่มีการแกไข

ปญหาตามขอเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนเพราะจะ
ทําใหทราบวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะตามรายงานนั้นไดถูกนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
หรือไม ไดผลเปนประการใด สามารถนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของผูตรวจสอบ และการติดตามใน
ลักษณะของการใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาจะทําใหเปนที่ยอมรับแกหนวยรับตรวจมากขึ้น    
  ระยะเวลาในการติดตาม ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการดําเนินการแกไขและความเรงดวนของ
ปญหา โดยผูที่มีหนาที่ในการติดตามผลควรเปนทีมงานที่ตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ เพราะเปนผูท่ีทราบ
ปญหาและขอเสนอแนะเปนอยางดี  ทําใหมีเขาใจเปนอยางดีในการติดตามผล 
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แบบฟอรมขอมูลหนวยรับตรวจ 

การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) 
มาตรฐานการกํากับ ตรวจสอบ อาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สวนหนวยงาน สวนสัญญา 
๑.ช่ือหนวยตรวจรับ 
............................................................................................ 

๑.ช่ือแบบ/อาคาร 
......................................................................................... 

แบบเลขที่ ............................................ ๒.ท่ีอยู 
............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

๒.สญัญา 

เลขที่สญัญา ...................................................................... 

วันเริ่มตน ..............................สิ้นสดุ .................................. 

จํานวนวัน ................... วัน ๓.รหสัหนวยงาน :  
๔.สังกัด 
(  ) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(  ) กรม ................................................... 

(  ) อื่น ..................................................... 
๓.มลูคา .................................................................... บาท 
๔.ความกาวหนางานกอสราง 
สงงานแลวเสร็จงวดที่ ........./........... 

ขอมูลวันท่ี .......................................................... ๕.เครือขายบริการสุขภาพที่ ........ 
๖.กรรมการตรวจการจาง 
๖.๑ .................................................................................... 

๖.๒ .................................................................................... 

๖.๓ .................................................................................... 

๖.๔ .................................................................................... 

๖.๕ .................................................................................... 

๕.ผูควบคุมงาน 

๕.๑ ................................................................................... 

๕.๒ ................................................................................... 

๖.กําหนดวันนดัตรวจ ........................................................ 
บันทึก บันทึก 
  

 

๑ ............................................................................. ลงชื่อ 

................................................................................. ผูบันทึกขอมลูและตรวจประเมิน(ตัวบรรจง) 

ตําแหนง .................................................................. 

๒ ............................................................................. ลงชื่อ 

................................................................................. ผูตรวจบันทึกขอมูลและตรวจประเมิน (ตัวบรรจง) 

ตําแหนง .................................................................. 


