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กองแบบแผนกองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพุ ุุ ุ
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ค่มือการกาํกบัควบคมการกอ่สรา้งใหม้ีค่มือการกาํกบัควบคมการกอ่สรา้งใหม้ีคมูอการกากบควบคมุการกอสรางใหมคมูอการกากบควบคมุการกอสรางใหม

คณุภาพมาตรฐานคณุภาพมาตรฐานุ ฐุ ฐ

ประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน
11..รายการกาํกับควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐานรายการกาํกับควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
22 ่ ื ํ ั ่ ้ ใ ้ ี่ ื ํ ั ่ ้ ใ ้ ี22..คู่มือรายการกํากบัควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐานคู่มือรายการกํากบัควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กองแบบแผนกองแบบแผน



ขนาดหนา้กระดาษ ขนาดหนา้กระดาษ AA44ขนาดหนากระดาษ ขนาดหนากระดาษ AA44

กองแบบแผนกองแบบแผน



นยิาม ความหมายนยิาม ความหมาย
“การควบคมุ” หมายความว่า การตดิตามการปฏิบตังิาน ทัง้การ

ี ่ ป ั ป ั ่ ป็ ไปเตรียมการ ระหว่างการปฏิบตังิาน และผลการปฏิบตังิาน ว่าเป็นไป

ตามแผนหรือถกูตอ้งตามแบบรปูและขอ้กาํหนดของสญัญาหรือไม ่

หากมปีัญหาสามารถดาํเนนิการเพื่อแกไ้ขไดท้นัทว่งที

“การกาํกบั” หมายความว่า การบริหารจดัการ การสัง่การ การการกากบ  หมายความวา การบรหารจดการ การสงการ การ

ตรวจสอบ การทดสอบ ตดิตามการทาํงานอยา่งเป็นกระบวนการ/

ั้ ี่ ้ระบบ/ขนัตอน ทีถกูตอ้ง

กองแบบแผนกองแบบแผน



วตัถปุระสงค ์                          วตัถปุระสงค ์                          เป้าหมายเป้าหมายุุ

ขัน้ตอน/กระบวนการ

ในการกอ่สรา้ง
่่

ในการกอสราง

มาตรฐานเดยีวกนั ทาํหนา้ที่ตามบทบาท

ของตนไดอ้ย่าง

อาคารที่มีอาคารที่มี

คณภาพ คณภาพ 
วิธีการ การกาํกบั/

การควบคมุงาน/

ถกูตอ้งไปในทิศทาง

เดยีวกนั

คณุภาพ คณุภาพ 

มาตรฐานมาตรฐาน
ตรวจสอบ มาตรฐาน

เดยีวกนั

กองแบบแผนกองแบบแผน



คณุสมบตัขิองผูก้าํกบัการควบคมุงานคณุสมบตัขิองผูก้าํกบัการควบคมุงานุ ู ุุ ู ุ
ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม้บีทบาท และกาํหนดอาํนาจหนา้ที่ชดัเจน

ี ้ ื่ ี่ ิ ป็ ่ ีมคีวามรูเ้รืองทีจะตรวจตดิตามเป็นอย่างดี

ใชอ้าํนาจหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างมคีณุธรรมและยตุธิรรม

มมีนษุยสมัพนัธ ์ทกัษะในการสื่อสาร

มเีวลาตดิตาม งานตามแผน

ความสามารถประมวลผล สรปุ สัง่การ



ใครเป็นผใ้ชค้ม่อืใครเป็นผใ้ชค้ม่อื? ? ใครเปนผใูชคมูอใครเปนผใูชคมูอ? ? 

บทบาทหนา้ที่บทบาทหนา้ที่??บทบาทหนาทบทบาทหนาท??
ผ ูร้บัเหมาช่วง ชา่ง

ผ ูว้่าจา้ง กรรมการตรวจ
การจา้ง  สถาปนกิ  วิศวกร  

ผต้รวจสอบ  ผท้ดสอบ

ควบคมุงาน 

ช่างควบคมงานของผ้ผตูรวจสอบ  ผทูดสอบ

ผค้วบคมงานของผ้

ชางควบคมุงานของผ ู

รบัจา้ง อาทิ ชา่งกอ่สรา้ง 

ชา่งงานระบบฯ  ชา่ง
Fi t P t A dit

Second Party Audit

First Party Audit

ผคูวบคมุงานของผ ู

ว่าจา้ง อาทิ  สถาปนกิ  

วิศวกร  นายชา่งโยธา  นาย ผร้บัจา้ง หรือตวัแทน  

เฟอรน์เิจอร์ First Party Audit

ชา่งเทคนคิ
ผรูบจาง หรอตวแทน  

อาทิ สถาปนกิ  วิศวกร นาย

ชา่งใหญ่ควบคมุงานกอ่สรา้ง

กองแบบแผนกองแบบแผน
Second Party Audit



วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค ์                                                     เป้าหมายเป้าหมายุุ

ขัน้ตอน/กระบวนการ

ในการกอ่สรา้ง
่่

ในการกอสราง

มาตรฐานเดยีวกนั ทาํหนา้ที่ตามบทบาท

ของตนไดอ้ย่าง

อาคารที่มีอาคารที่มี

คณภาพ คณภาพ 
วิธีการ การกาํกบั/

การควบคมุงาน/

ถกูตอ้งไปในทิศทาง

เดยีวกนั

คณุภาพ คณุภาพ 

มาตรฐานมาตรฐาน
ตรวจสอบ มาตรฐาน

เดยีวกนั

กองแบบแผนกองแบบแผน



ประโยชน์ประโยชน์

1. สามารถใชเ้ป็นคู่มอืชว่ยในการกาํกบัการควบคมุงานกอ่สรา้ง

2 สามารถใชเ้ป็นค่มอืชว่ยในการควบคมงานกอ่สรา้ง2. สามารถใชเปนคมูอชวยในการควบคมุงานกอสราง

3. มมีาตรฐานในกาํกบั การตดิตาม/ตรวจสอบ/ควบคมุการกอ่สรา้ง

4. ทราบกระบวนการกอ่สรา้งลว่งหนา้ว่าจะถกควบคม ตรวจสอบ และตดิตามอย่างไรู ุ

5. ทกุลาํดบัของผูก้าํกบัการควบคมุงานกอ่สรา้ง ทาํงานโดยใชม้าตรฐาน/แนวทางเดยีวกนั

6. ลดขอ้ขดัแยง้ระหว่างกรรมการตรวจการจา้ง/พสัด/ุผูค้วบคมุงาน/ผูร้บัจา้ง

7. ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบ/ปฏิบตังิานของไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึน้

8. การกอ่สรา้ง เกดิประสิทธิผลดา้นคณุภาพมาตรฐานดขีึน้

9. การบริหารสญัญากอ่สรา้ง สามารถแลว้เสร็จทนัตามกาํหนดเวลา

10. ผูบ้ริหารสามารถตดิตามการดาํเนนิงานแตล่ะขัน้ตอนและวางแผนการทาํงานได้

กองแบบแผนกองแบบแผน



ั ่ั ่การกาํกบัการควบคมุงานกอ่สรา้งการกาํกบัการควบคมุงานกอ่สรา้ง

โครงการโครงการ//หมวดหมวด
งานงาน//แผนงานแผนงานงานงาน//แผนงานแผนงาน

ตารางเวลาตารางเวลา//
รายการตรวจรายการตรวจ

ติดตามผลติดตามผล//
บันทึกบันทึก

ดําเนินการดําเนินการ
ตรวจสอบตรวจสอบ

บันทึกผลบันทึกผล//
ปัญหาปัญหา//สั่งการสั่งการ

กองแบบแผนกองแบบแผน



การใชคู้ม่อืฯู
1. ศึกษารายการฯและคูม่ือฯ ควบคู่กันอย่างละเอียด ให้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี
2. “รายการกํากับควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน” เป็นรายการตรวจสอบ (Check 

ํ ั ั้ ่ ้ ั ่ ไlist) ตามลําดับขันตอนการก่อสร้างอาคารทัวไป 
3. “คู่มือรายการกํากับควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน” เป็นคําอธิบายรายละเอียด

รายการฯ ตามข้อ 2 เรียงตามลําดับหมวดงาน และลําดับ/ขั้นตอน เหมือนกันทุกประการ 
เพื่อให้มีระดับความเข้าใจ และความม่งหมายในการติดตาม/ตรวจสอบ ตรงกันเพอใหมระดบความเขาใจ และความมุงหมายในการตดตาม/ตรวจสอบ ตรงกน

4. การจดบันทึกผลการติดตาม/ตรวจสอบในช่อง “การกํากับควบคมุงาน” ควรจดบันทึกลงเป็น
วันที่/เดือน/ปี และจดบันทึกข้อความรายละเอียดที่เกี่ยวข้องลงในช่อง “บันทึก” 

5 การบันทึกข้อความลงในช่อง “บันทึก” ควรจดบันทึก ผลการติดตาม กับใคร เมื่อไร เหตผล5. การบนทกขอความลงในชอง บนทก  ควรจดบนทก ผลการตดตาม กบใคร เมอไร เหตุผล 
ปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นบันทึกช่วยจํา สามารถอ่านทบทวน/ติดตามต่อได้ในภายหลัง

6. ช่อง “บันทึก” ด้านล่าง สามารถบันทึกข้อความเพิ่มเติม ภาพสเก็ต ภาพร่างแบบขยาย อื่นๆ
ตามต้องการตามตองการ

7. กรณีที่การก่อสร้างอาคารมีหลายชั้น หรือชั้นเดียวกันแต่มีการแบ่งเป็นหลายส่วน ให้ผู้ใช้งาน
คู่มือ จัดทําสําเนารายการฯ ในหมวดที่ต้องการ เพิ่มขึ้นตามจํานวนชั้น เพื่อการติดตาม/
ตรวจสอบในชั้นนั้นๆ 



ขนาดหนา้กระดาษ ขนาดหนา้กระดาษ AA44ขนาดหนากระดาษ ขนาดหนากระดาษ AA44

กองแบบแผนกองแบบแผน



ขอ้ขอ้สงัเกตุสงัเกตุุุ
การบนัทึกรายการตดิตาม/ตรวจสอบของ ผูใ้ชง้านคู่มือ แตล่ะคน ในการกอ่สรา้ง
อาคารเดยีวกนั หรือสญัญาเดยีวกนั ย่อมมคีวามแตกตา่งกนัได ้ไมส่ามารถนาํมาญญ
เปรียบเทียบกนั หรือแสดงความแตกตา่งที่เป็นนยัสาํคญั อนัเนือ่งมาจากหลาย
สาเหต ุอาทิ

บางคนมคีวามรูท้างวิชาชพีที่เกีย่วกบัการกอ่สรา้ง แตอ่าจมปีระสบการณ ์ทกัษะและ
ความชาํนาญที่มากนอ้ยแตกตา่งกนั ย่อมมมีมุมองความเห็นที่แตกตา่งกนัได้

ไ ่ ี ้ ้ ่ ้  ไ่ ้ ั ่ ั้ ื ใ ้บางคนไมมความรดูานการกอสรางเลย แตไดรบการแตงตงหรอมอบหมายใหตรวจ
การจา้ง กาํกบัหรือควบคมุการกอ่สรา้ง ดงันัน้การตดิตาม/ตรวจสอบและบนัทึก 
เป็นไปตามระดบัความรูค้วามเขา้ใจของตนเอง ู

การตดิตาม/ตรวจสอบคนละวนั ดงันัน้ความแตกตา่งของการบนัทึกดา้นวนัเวลา การ
บนัทึกผลสาํเร็จของงาน และปัญหา/อปุสรรค ณ วนันัน้ๆ ย่อมแตกตา่งกนัได้



•ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ•ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

  เอกสารที่ผูก้าํกบัการควบคมุงานกอ่สรา้ง ควรเอกสารที่ผูก้าํกบัการควบคมุงานกอ่สรา้ง ควร

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดีมคีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดี

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการกอ่สรา้งอาคาร

 ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ

 สญัญาจา้ง

ขอบคณครบัขอบคณครบัขอบคณุครบขอบคณุครบ


